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 تيفال كاع ب دارثز فلان
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 محلا فما
 لباسا فساب

 وبص اضل ابو عسا نطاخ :
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 ا --

 َّ ديد 5 5
 طرد كلو سما 0

 لا لات فكلس
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 1 اهناسور اعل هنس فقس ْ دادي 1ةزاداج

 2 ميس مج ىو سمسم هس ا هَ
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 ينتقل حسا ل دس يقع

 يك تاعلا ل ساسلا رم ١

 520 كاف اك 0 للك اننا ا

 ٍِ دق نعد هعمل 5 قاس اسل

 8 ا ا 5 اواعلا بما هرصأ

 م 14 دكا ةرونلا بما تا اإل اسما

 ؤ

 . رد تلو كلوا دعما .ةلقاخ 0 يفاوا سس 5
 4 3 كفرا انما د 1 2 اا بسمات 9 ْ

 فيتا تل اس | تاكد اسس
 3 عدول وأ
 ايم اخ سدس ل هدرصأ 7 - لا «دبرصأ ظ
 راع وق سلا ال يوسع ا 2
 0 :بفلكال سلا نعت دسار ظ

 نزاوال4لا سما ينزل 2اس دنس |

 ا ١ يف ليلا سما كانتْ بكلام 1. ا ظ

 ٍِ را دنع ا 0 يخل بلا م ظ

 هحاضز كادر هك
 م

 م ١

 يول اانضذل شمات ا نيرا ان بسم اا

 ليقاظاا سما اتا تا اكسس

 م لص او يارد المس ام 3 2 ١



 ا ا ا ا و ا ل ا ل يورو رورو ع

 ْ دس صفا وجت جرب دس 7 نيالوام تما[.

 ظ 2 لانا ععص اا ا
 د ظ ط 0 ال
9 
 0مل اس اء

 ا
 م

 ّتَ
 ا

 9 ما
 امه ' (ةمعدل) انعتسال مال هدا

 (سص ريض الاصعب بعمساب| .. .. قتلا فتساب
 م قات يقاطع ماو اذان نعم

 ظ 0م راسب 1اس
 ما كل



0 21377 / 

1 0 

 جر تك

-5-- 

 20 لج[ حت 835 -_ 2 1
 ع م ةاورل هللاطوسر يلف | رتالطس الخلاب لاكشي

 هلل )نعمتي اولا اكان مش اعلاوهو كليا تيا ربما انداه |

 لا األ اواو
 ١ امو شازخاندنعألا ئيتزمناونيئزازبمل مسلم شب اعم اه كنج روش ذاسجلاو انهان هدمزصرالاو ملا | |

 | واذن أسكت ااذ اذان ككؤاخ ىزئاوم نكيرج_ائو مؤاشمدشالا مث 00000

 ظ كالا تار ابل اوجد لج تن ب ا ءازجلالرنشموا دك تخلت

 تريلا دن ولاكن يس ناند النبل لا اناناؤتلاو اوك ساو ما نأ عممهنوزرن ككانوبسنح

 ْ هع باو صتيشعلا بس عدعشلانلاوككف لؤخمناثلاعنمزطف لوطا ميا

 تدر نماولكو امكان ىارتماناو ةزمدا الجزله ل بنس الا ٍففِررْلابلُط

 ظ احاهكانماهيذ كو . امكرهبن كبل واذ هل ل دع و حلوب ا

 ا 0 ١ ايتن اج ضال دن نور لاذ م ىناهنمونت ايقاع يوشع تجعل نناذا اهتاناهللزئ تنل اموهوافازحما
 لالا ئلط اهلنا ةرجنوعبتس هذال لتي جنلع قلو تع لولاة كيرا ذبح كلك ضمر وكلا

 ظ نب: هدكضاللا لجبل تمالك هتادبسمالك ظل اذ لزبن عز عبككن ازعل ةضنبازعوتيعن بزعل

 كم كياط اكن بتلا د شتلاذصادهو تيك دبع لا تدع هنزرااف در تدذحالو قمونعالو ناار

 عردليطط جاكار قل غاد ميل خدالج ناول تيارات ط عت ادع بارا فز نري عع يطعم ا رعد خاّتلا

 نولج كلا ىو عاب يداوخابنؤباز عد تا دقعي مبهر نحيل نازعناذاشز: ل ضنلا بمي نار واننا
 كال ا ظطد عم انين عماتي عسب الهرب اكيبدس انا «يعهاوم

 ناماثرع ل مشل بلاط رعي زعتبلا بي نعونثلا مشارو نو كى تانر هدو [تلق لو عا

 ال اقثدجالاردباط لف هنعان عجين جل ةايح هارب عويس ازعسن رج عمن
 تبلت مولا عضو

 من هزنابغ3شا نوع ىلا هش اول َع شارع و ال افخهاؤخا طعون عنم | اة غيؤم نيازمل اف د ربعب ثيدلا 0

 لا دخل اتاورمل فلل ففحي ازعاج دل زو لا انزهرعز غال نبازعبعد نازعوبعزبا بب نعانعلا

 ٌنَعْنلَتلا ديلا زل زعلاانو هو ومْيغلا مولر عمت! راجل عافت زف[ كح وست رعافاهنعنسا || بي

 الطعزالنايغنل فزت اناول انصح مقا وجو لغة البتملا اشهزعقفنملا عن ليعمسا

  5ع !رماوخإ 1تيلبعش ادولف ين لا خرع اوس عيبا زحل عت ادبع نجل كمل كلذ
 | ام هللا ا هتاددعاطبلانبامو لعب عشا وطن ن كلما ولوج مالتلاككزبألت نزال مالنا
 لكرزعهللا# تانلالعلاوبلط او فزرلا بط ةاوكب ضان اال ماس

 كلفلو :ءانننلب زر كاركَس هتلادتعوإ كلاةلاهرّةيدشعز ب اهش عرج انيزيشحلازعاذكتلا اكد ع كس همك ريس |

 | قارمن كا نهاد | عنل لطفا الك وكت ناسغطنس او نزلا ملل زعنالن رغد :ةاجمالانه نا



0 
 | ايسر ادبل نب كس تلال عئانهفمخ نول ول تلاوى سل لكلا ماطمل تس: ناوظلاهججز هد يصيفبب ولا هذإ ظ

 ءانيزماغوط سنا نلخلاةىانسملا لكما طنز ازع زب نب سعي معز ع تنل زعل مس اكانيرجد زف لطم انانرللا 100 ودول يرو رسسسو# عدس
 8 مفي زاطجاو شلل انه نم اتلطلن مي الو ديب جاهراف ىرؤما|لتانَئادط نيررلا لآ ورحششا مرار تملأ
 3 | طماع راع ينزل بح غيض تاكيد اشلزمدن از رخال ظ
 يسر | .|قتكرإ ملا ةدتكملا همسي قكش لوك نا نير البط هنو غل تلا عاداججال 21د عشادنعا
 فيض ةيعاا | |١ +شادبوتلات ىلا ناش اركاب ثدمكتم مغجكاد دلال نرعنانبابتكتم زخم كج اهرب
 لجن لنا ايلا عسانا 0055 هب كلذيلا زاشادكل ظنلؤو مهاكميؤلا عزك ناره بنا تكل ضال عداد اسسورلادأ

 دوت: | || ءطوولدبةراكتا بدرة جهلا طالب دل جوإ هب جيزي مؤتتلا انصب نينار
 - ع ذبلولا4َي اهثذيرضمل اهرعصرن يخ هرَلاو قشإز نزع شملب زمرالا عز تشستب نا عيبد وغم للا لود

 تو جوج يحد مامم حمس ل
 يناس هتاالوعبا فئوةناةللالوغ بطل ازعلش لبو كفرا ملاىلاسن هتنالوعبنج يثذرا ملا |لوعضمهوجوأ

 بسلياعلا نإ جا مالي عمت |وغف اهني وجب رف مقا لوغبف طإرنا دنعتناك[سرو بنطلا كل تلاها
 اكو خو هر طاطا تحدي وافغ ع هزل لا بك رنوععراخسم بإن تاكل نعش ا زهوعسدت
 الويلان ليلعب نجف سن عن وكتلازعو جل زبن ابن عرج انيطع بمب هتلاواذا خلاب بيذ
 عمرها بدع ببنرجزعباةنعيبب اع كر لهاد.فع بالو جزلة ركدبإ ثعااذإ ل تقلا ةرلعَاٍوَص
 تسال ضر عزعب الو اخاراشب هركرساذاضاذالاةلتميلعشساريعيلز عزي رجر عوج عندي عزبجعسانب

 ا نوال زعم اف فس يي سدالمذ تب اكيابإاضالب قو دن االا
 بع ةاعزادكالوجناكرركلزعزال ةرتمبرعشادسمب وعلب نعد اقل ضرعشل اف
 تائب! باطص ملل اطهخعو ف ظعان اند كل هزي نبني ادئحبس ) ضضا اغلخ عيب يتبل بترجع
 | دك كومو شلال انداب الحر ناككر عنب ززمجوبابطظ راح عا هن نيرملا جاو ض شيفا دجيزحلات
 | اجنل يلطدرلاعلا نم علما تلا دعو خايشا زمان اخبجومضن تختلف نبل مؤ نب كونان يمالغ
 | | هده دنيز عانس نم خشننا هنا كل لل ةرعتالعب وهو من. كلعةف مدن طتخرن تؤبض م تظعالا ا
 | لعانك ولاء انوا اع ضادنكا املا فهزعدناو كلج كلن وا ارا يذلا ةهش ناجل نه الع رعاشلا
 | ثول مجول حاخ دكان ارسال زعد كن عإ بيج وضغ اب تك رحمت الل ز معالي ناو ف« احلا نه
 | الط ركك عيونو أسباط زج دطعارامدرا هتنالجر د ندص ءلظن ها ويا مزمرثصعمالعاناو
 ا |ذالادبقب(ىباكتلاوؤل نضل دع يزعنسا اني تيل ري امنا ورج عب رمت: عبانلا جزيزتلاو يرش قرعل ضلع
 نعجز 0 اا يح ومو هيت ابا
 ”ةردتاسمت | وسد ناككنيبضدالج خد ربابه زي يلع: نسولئباناكل + تمئالعهشا وطب نعرف

 سي دق ا5 كال: ز عينا بيزيطادنع لا دزه شد نعل تع دهن

2 



 يح سمسم سسسسسلل

 |٠0 همر .
 كك 00 ا 2 ُز 8 |

 1111 111 + 001 وا اا كا اوكا رراالا ا 2 ل سس

 هناي :٠ تو ا عع |

 بيو: نكرم واق فلا ئلع يتقطع نرسل اسمانإر ّ_ لع ناد ع ارع مايل رك 2 لا -اصرياسو هر عنب

 وزعم ائجؤالاف شدرترابعنينمولا انا اكل .اعشاربعسإزع وف دل لّشعل ازعؤاسزب تعيس 1

 0 ناك رجلا امل حوٌّرعش | ,الامدوا دبا نآجرحلا ظ

 لونا فزنا ٍروفمج هلزعةاطن ؟نازافار نعمل نعت عا كالا دج نموت انلانبهنسو وائل
 مفرتير طفلا 3 هتنا اثنا فدعنلا:ئامكاذف كانط نسحب انها مارا ذغئىونمؤسو نطور تال عنينموفاثما 0

 ينذلا كلا ئرملاوزغلا اه الكاهن اند لا هربوا اًءاط بوس سولا راكب نس وةاؤوسرداس |
 اتجلاةرعزري ارز عدداتلا كركر 000 وذل ارم ظ

 أثزتاوومضرازعءاملادرب ب نطلع ت2 عضو ثورل اور هم ر نال عيب رعد ا رسعب رع ا

 فدل زطاازملازتلردح بقع أك يطا شالا انو 3 ظ

 ا

| 

 لحوزع هتلاعواذاًمائهنيسرارداب 5 لان اع ءاببلغ .كدلاهلانببنمزكأ كناالو داربعلام+ ف١ |1قنع واد ا ظ

 اوتار ار ك2 اسوم نات يانا نيس.
 0 و نب جوتف اطال ضفنساف مالا اًريخونشا تو ملاورلعرتنا لص شا لور نا عاما اشلث

 - اذدكت زج اذرك# وفل تاما صفا لوجان ىلا تلك عمال و هزان ممنمللاكل اد: جورع شالو
 از نوما البلا كتل راو لت ضم سءضحاوهو اخس عننا وع اور
 لاكي هتادبع د زعن اني نياادئعن حو شلار عه زعةعلا وكلنا لكهب ثننم د قحنيزكيريجاززذاذ وه ظ

 راش الفم مرزعف هللا ءانش ال لو ك عماره اعزسح ابا! ملل اًعيفاونلالاحا معمو ينج ناك تيار عن ينمو ما نا

 د ءافدف تعش ساو مازعرا دج لتي لعزل ادا لاف .سازع ةرج لزب كلب نعام احنازعل نس أك حاد
 ا نالوا ظفوهزمو كلط ارم نما دن ىججومز لبلد جانا تلا كوخ تاجحسل ا

 15كيلو نيل, نيت العر موهرد مهرب وعأأك تاجا نول ادلع ١
 كامو هو ذاعص هبل طباموهانا تيا عتاد ان لزب هريل بع ارعزانس نان عدج ازعل 1
 ةيطفاوعنيزيتن عطانا نانعره عانس اكليل يسأل اهب مهيشمزمد يعلمنا هريزكلا سخي رمبم 7

 خيل اناكواواهجير تراضر لرد امال انما مللاف راند ياس وانما د )تا لع اربع راي طعاراق

 تاماهيف كل دجيرر شل دل طف شيما مران دمام اهيضرل تحيل اذ هرب وضل اضعنم رهن دلع "ورع هتد نفرين انبدبح ولو ميم ا
 ةتاتعوب كال ران نعي دو تاخر ةونرار اهنا لة أين تمالع شارتعو ا جضلاةاتبد ١
 بكرم: نير نجلا هضذافام هرب ثرطعار انيدزمت امزاغوافل اد خىبادنعء ا كانو هتنااناذاعرر كورت ا

 أك زوز ييرعوةزانس نها عران دز ما هير وأ دانا عبشسو لا 6ع ت لعادل اذان

 غ1 عادت انامل ةلابشلاورعدازع الهزل زج عرامإسنساقا زعل انعيبب زعدتبلانعةنتملا |
 داينابحا َءالاظ كانك[ وطع ادلاغن انج دف عمل تنم تاضنب يملاورل طئا نلعب طبر رةلتو اسم ظ
 لا 2 الاهل عشا رععإلا كالجر اذا |ةرارز نيتنبذ |نيازعدشلتلا |كمسشم احيطد هنت كلعلا ا

 :ا1ؤرتاهرمتلارعزغنساو كسار ارعا لان جاع تيراعانارتازازسخ الك ىببد لع |
| 

 ظ

 00 هيام ١ قرم ل

 وعش حتا

 حف فراحلا نايك عَ الامف ءكىددالو هن : امور ازادرن يجز ممل لاو مغضؤع رف اه رع هج امد + تك ظ
 نع هلا ز جولد نبار عملا أك عارابملا الضو عرج تلازم عونا مرام لولا مارسوا اولا

 مخاوضكيرم ل راو ئرعا :جعان ضع جاجال ةلاؤع ١ كراعشارعا: انما زهب لعق نعجن مساغلا ا

 0 تي اع روم ودل تدعوا نر طا كلو زعمت
 اضم املج حشاتفارعد انبمحإ هككو كاز لعضو لع صوانام يي نواهوض ازدانعا لاذ افوراني دم اعمس ل تابلعتسا

 0 طكددداكبخيز اهط تنل

 2 دي هي



 ٠ .٠ . ٠ 5 يس د دمرو انا هم تحب دقمي _ 68 عر 6 86 ء يس ١ 0 و ب : 3-07 0007 7

 3 ٍ 3 5 ْ ٠١ 1 .ر
 وت - . بي يب نحكتب دا جي 1 1 5 27 : ذة 2 2 يتم“ .- يب

305 

-21 0 9 - 

 0 يا 1 ع 35 ضم كك 1

 تاس 1 تس ج ييصسلا بسم ١

 هرماطا د ميرحيزت لع نييمو إل ها اكتفي تو دايعا ديزالملا_لطار “جريل ] سدزع هتلازازبن أ نش الف ووعتد
 ع اهسأرن ةلادارنش ار عراهتل مسن رحاها ب لاكَلا لل ظغضن بعت لجو دعهتدا هارب ن اهيرب اهنفككت د جاهلا دل

 دراج بساع رج طعايننلااطتنالا ست هود
 ناس عرج زع ةقعلا اكى علا ردا عونه لعن وعلا مهلتعرلاةمنلع نإ ةعرش لورا: هب لارتزمملع
 وضرر دسح وعالاوودنسحا ثان رت زعل يذهب ارم عز برغي
 ا انلارج سمان ناعجتومنلا عن مهر ازعويللا بسس نعرادجْ كك بنتلا نولعم ار شحم شاعملاو ةزساللؤرمتجلاو

 | الضلع راعإو كلدرجباو هاد طنوتم اواو عب انصار انما طلاع دعشارجوإ كلمهر دن

 | تغب اكمدس مينا هال الا امهر كمل [سمن شاملا اول ا ءالومه تاورن اهملاومكك ايمانا ةلتكنلاو
 رع نوعب ريب قوس زع ملا !|ك.دانيلج تنازع يفر يصنتلاا هيف مغيفاطدهيجزع جوز تجنب لن

 ميجا عوبعنيازع ةنملا كمل عفضملا ضالا ذو داملاوانلا دن ءاننلا هتساواس لافتا لعن ارباع
 الاد نجوي تيل هاد إبان بج نوزع ماه نثري زعم يزلادزع

 جب هتلادنع د إزعوبجزابب ل تلع فدا تعلإزعالتيزعشيملا د مهحر يل كوي ومنبد موزع ورهجومب فك
 نوعي )هكر ل صبو نب دربىططو .جو ب تكي ملا عجب حب السبر خالل لوعب دعمه لافورجربث راح :رعرجز

 ما ويتيالع تار ادضعمل نم جنشعلا بتمر جتانرع انل| زعم نم جن عقم نيني
 اود للا جياوجلا ل زيغضرملا دنسوجي اه هراشالارس 9 0 ١ لعاكللكازبوكتالو نهالع هزه زطعب

 .نزغزاومصزع تا زعدربلازمرادننبا|كناكلا كلئاقلا هندى ال الولاد زخالا والا ما هس ال
 تكحارعزم أكان لا خالط ونا ز اذؤتمف ل عشار ازع يزد إد نعطانسإزب ,ازجل هت نع هما(

 1 لانعاش ماهر دشن اكوا بلابل ولة تيل دمج عطس نهض لعزع من
 بعون عامي دوعال اناناماه مضت ناتج اضاهائونناتيخوابنتل املطنلنأ هتناورو تلج الج لالا ةروغس
 تن ةئلاطلازمموعار اسم خال لطاذه دل لط او نهرب هتادتعوب اقر فعاد جاوا ف صناوا هزصاو
 جر از عدي تم عقاد نعوب كفي لان ضد هلا بيب نم تلك عهعلا هوطعلاوزلتصلا
 دل اهلل عشا دبس ارعانباحصازمؤلزعن نين هنادي زعدإ تلازم هس ع هلاك الا طع كاع

 اك كك بوملارم هلا دؤعم برت وبس وأو بكزازمدلرجزكو مون ممل عصب قيل هرلعشإ خص
 الرخا الو الاد زمام ربل تل عز دال اذهب ءاتال ربو ناضاللاعبنه ايلا برحلاو ولولا

 "اذن سلااذم ير ايي انحسونم كئاكتنزحازعاو ابيات ل ياك اذا زعاتايلع لال ازعجور كي
 ماكعر طعتم ال ةالاريبنعمرحا يدا ملاو نبيعضوملاو تثرحازعالساووردلم ملاو لعهد تمل نشأ ئلا

 0و يس حي سبا 2

 يعز ولا نروملاراذحامطاعاو رح اكلرما ع دوم هزل[ -عرخاثيدح هندرو أكاهيضر كالا

 اديك مول ون افزال وطي سلفات 3 بوس عج

 تمول طقم ءنمدعس> اد العدا مابا ني واتاوظقل, .وهعبرماظ ل ئالاججروانب| ربع افأ
 طك ىلع شا وس لع فوصل وثيح لع اهنرضتلا لة نابت
 اراب عترانشالازعطع 5 فور! 2 2 |2١ وهنا بة مملة رجاتجا و
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 ١ 7! لص ههالوسر نا كلج ب تم )واو دنتلا | لعكمتم تاناالجاؤ البا كلر راق وهاس عو |

 | اخف انك ,اطوبل ثمو اطهئونض انم الانهونموم دا رهر ان ا هرابا اه اهيلش |:زحاف ابّنلاتِلتااذااّماة بمر عرغمنامغر 2 نأ

 نعضالا اًمضؤممضانامنزم جل امهندو ءآلسم)و حابس ددق تنم عقلا اه هزاعلؤنا هتلاود ىرؤإل كنا انمأ

 انبياصتاملاولاف ننقل نمر بع هئفزل|لشبزلع ممماؤنوكن إس الا وعيدو رسل مظم قمم ماوع'ءاناو اف |
 ٍِ ايا اهناناهباولدافرهلاطن هتدإباكرمان جزا ملاولاطف كيتجاؤااهذ هل اذفابججوصنج لو كمالكرعصح

 مهزاكولو ممن لعن وزن فرو رلثكرلاو معتم ض هت لوس نانصإزم مؤجزع/يججملاثو كراش تا لوب اول اف مب
 ايان بكم محال ع مانطلا انوبعطبورخاعضوه دن او مملخ حم نويلنملا م كشلواف سنن حش ىفوي نمو مطاع

 010 كاد تلا ننال طرقا رانللاز ليتل انه نونك نخلكيباد
 هتوندمزابإالا خبرا كيورخل بن عفط بالام كيعاوعد هئلادبعوبا الاطاهنم وااو وحر شاوم|زم

 دونا نهم فراذفراكتانمضدواملاولانذم دثالا هزه مك هز كل هول ضز مز ضلشم تئتلاره انش مرمر ككتو

 مانعمجانيّدلا موغلنعرباكة لنا أجر عهتلارابخانم ركام امان رلارتبلع شا قصْسالَْتَر ثبداحاكلدك
 دات ماولعام الئجر القرعان اكل ذر َرعدت لعن محا نو نعاونه اوبوكب مواز, اً ناكدذض حل انضزسجب
 راما اتا ممر الابعو ماونضلإ قرن الكل ظفد زبن لل نم رملا مو كرابن تاز ناكو م لعل نان هما

 اوككشواوعانص عرج فينجر اكوووبنعرب ترص ن اذ عوجب | رعت و رصبالنينلا عربكلاز 2 :,رجااننافلا خشلاو نارلولاو

 0 ل ا ااا سلس الا

 0 ”ءازن امنيا زم لعزشلاّتلا 7 ”لابعو سم لعن املا مثييرلا و لعزاض الام طنما اماهلضفاك

 1 و د .دان دج ومرت وثعانجئراضالل تملا ور عيش !لسلافو لجا اهسنخا
 تاق تال قال تدحلاةمساتل انوشكا غصْمببصر نيلسلا عمرنوفدن كتكام ومان هومن ل ءاولراغمص

 بكينا تدازم نوم دن منو كوغار باكا بلسان ذهن فننالات ىداكالوفز مائل قلاع ١

 هامل اساتلإ وعن كك ١امنعلافملادنو كرانةهللانانوز ,وزرالفا ماد كل نميزاكوا ران ملواوهرسج لاو طن اذانيدلاو

 ادني العم اههنيوردملا تالة ءالونب هئلاس كن وارسل ساتلانوعدلا فز ميسو مونغلع
 ا مشا رعداحعرلا شر ريتال فرقزرب نا هللا وعرب هانعام يحج طال رمان انيبرمانكلر تينت نع

 اينعتكرنلا هم مزيل وعي جرو بدلا رع ا وسما
 "مج كى فردا ر لؤسو نب ندع )رو نساهل بس: ل جور عمشا) جشو هنا ل عزوعرب ل حرومدعر هج

 فتون وكر تاجا ةيزفلا كسلا للنيل الصبا لقجع لم رع تال ؤعن نزل ابلطبال
 'ناككيرغتي فن *ناو كانيزر ترش ناذ كله لع الكروكالبككو يرا عان اكبلطلا هن كندبوىوسس ام

 ٠ سالف اساور كلزرا لال قعش الوغينئةزراجر اعز لفات شفناذ ًانيكآلام هثلامفزد ]دروع

 18 | اا لحمشا لعمر معبطذ كن وعربلجرو نإ نال زعل نه رذو ودول زم ااكمنج

 بلص اذاج فرضف ننعت”بناو وككب هتل نموا تو ىلا وميلعشإ فتم ىنعتن اك اكلزوؤفش ت

 ميلظاَلَصا :ةراّتجيراككم يطعباطم ننكر شجحوه غال الفريج انهنعن كنا بجزن هو
 لج اروح نول وعنشف طبل لكك طالت فنغل :لوانش كريم ب إمي لو تعش رلتكسلا»
 هلال ثداغا“ هنهتل ام انمزرحرف ككلاملازمعارنعاط عيجنبطعااذاف كنوز الو كنولسجيؤرااتلاتا

 افراز وخبح ومدني كوالا ذد نيوز ذم هب كاكا ناكل اه لسكرلا و,:لع مزن اتح
 0 0 يس سم هدرذلة زعمت 'هزعقلا نذر يكتنلا رضا
 مصير :”اطكزخااذازاككن ا,طماّماخ هتدارث اةجررذواومنع هنا نمر قيرافلا ناش نمزورلض دن نجبرغ لم رجرم#ع



 يرو سس يي سس ةقق:- تت هس ده 3 لرخ - ة

 ؟!فرامول ايوم كلما ىديثالت اواده عتضن رمز ثاءهادتعاب الطب هرم, هاتر وح كسل

 ميم مزمل م. مع بهنبامددخ لع اش نمدادو رجل طهثمانضجعم مهنا هكا للم ىاروانعمض ب لزنو اولا
 ونامل اد دلك هتلإ[صتسالوسر مهلا غو مالو من مدهزازتبت م لعل نضغنإلمنيرماو ببضكوهفخإيد
 هاجد رملس العن نوزي بوم ةبطسو مهعنما ءانعلا,ساتلا نوران اكمال اًمشش ناكذمب الاراصراههنازم عاب مد
 يزعنججب اماموبلاةلتيورلاه.ةلع شالت شال ؤئتر تالت اع م! زععب ءاتعمل ةزرعتلا اهبإاارغاد

 ٠..لإ +ناكاهيراهم ضر الا ىراشمن بام كالمزاو ملاخ راكرميراشملااينانلارابو هسج زم ناش نول نموت
 لازم نات ارد انا ركبت وبلا ذنم كك تفرط كون له يرشد برزخ هكا عنصبام

 دع :درشموب ره الوسوم نع مهحو لوبا هارشبل نيكرشملا زم شع مهمل ميل لناشب نإرمال وأ نينو لع
 | لح وزع هتارم اًميحنيكتلازم نيج زغب نار دص م خماجيلاراضع مط نع جدولا + زعرط حمران اوم قدم و
 هات الافادارتام ادهن كسملهعل العن وضطب ثحرهوجا ءالزعامضبا هيرربخاو شمل نايل ننةنينمؤؤنلل
 كيرف تنرسانس راحتي كتف مخل سهوا اج رو وما تح
 | كرس ناريس هزبع عانم همه أحال داهز نديبز نّيدلاكم كر انلان اكول هنورجخاثلشل ا مرتككت ؤملادنع

 | نيدو ف بجو أ زرباسو بيتل وزتلاو ّصفلا كبه ول زم وكيلا نجزم عش اهرّصلاو رو نانلاو ناعإلانارأتك
 | اضحس_اكناوممزفالاابنتلاز موعزم اب شب بجي ادحالوشب الن ولوعن مالا ناكأذاكل رعد غلا ورشا وربالا
 / كتب كلا .بداحاو ل تدلاوريدعهدا وص جب تنسو لج رعمتلا باكو علا زم لعمال ملمتو مهلا ان دام رتشف
 الو. فلا وركرلاو جونان ات رسيننلز من لا اي قنا كرت كلا اه كدمات
 /اماراككشللد سالتها ءاطغا هدجيز مدح كوننالاككم هالات شبحروأذ يزال عزت اندر وقل
 | ءاطلشم كش كلم لطي كمال عوج ادؤاذو نينمولازماًمحا اك كلذ .دعباعزجوزعمتادج ممثلو حلا
 | انكار ككمرابخاراناكعتلا ىذا رعناكك طيف ح2 ازمرالاثز لجو لجحإ رص كلم ف ثبحتلسوت# |

 | رم دلعتلل عراد ادحارجم لد لبو يحال وهناك مغاضاراعاهل هدنعزم ماططلا نور نمت او اككزملا لا اروع
 عمم يلو نحل )وميزاكو اهرانعموضرالا وراشم كلم تبالش الالب وط هللا ءتجاخ هللاّيحارب ع نين طل ااوذ

 كيع ينشاام كسعاوعدو بهن هتبام العار فاو نس وبل لكرع هتلاب اذان قتلا هن اهنا ممله علل ذ با

 دوب دننزعلا جان عند ةلؤيوكو اشو كرات هتنادنع اودز منو ابرج لها كل لملااودرو ب ككرعالا#
 +مثهجباطض اداهلصالدلهجبا اعدت ةبازم كك او يلازم كاران رحل هتاطت نور ف

 : صا د غصالملاةةجرلا نعشلا حريركعيملازأ سم ملع لفن لكئ زهد ىلاعن هتاالاةر ذو بلغ لعل زماد
 هنولاطح او هولا دهاظنلا كوتنتشنَلا نضال رس رطملا عاططنا ب علا هلكلاو املا رمز مالا لخط

 درهنمويرااربج يجب الان ككاو لضم َحَتلاودطاحماورطنعلا نصا لصخملاو هدانا وتلا 29د مالك زعير لاو ؤطملا
 لو تكي ينلا عجنبتيلاو كلسانكلشاو اقبل كلم طدوالومفسلا ءانبلا يدل انهم نم رمال ماشخملا
 عيبمن كول سعال لئجانم شنس ملام دهوالاو نيؤطلادماطنسالئ بشل نب كونها ماوه ماكاو ل شم
 نعتنجرحذا هتادنع صر يزعم ول ريم دعم: فريتصنلاو تا شالا نبي ىلا داشغشالارماو.:مرشملا ءاطغاو علا
 | دهن جا ذاولتضيدنعو شل م ا يزبز حبا مغ تلا لؤميوزومرحوأنالف تعا طف لوس ذاس الا ونعو ماوهلا

 | يلا ءادازصاو دونم مجد اهونلا ود 5من ذم عجش اولا نب كطفن مراد ند لضاملع
 حسا وناهطا اون دان ادسال كمون وما هش ذل كح مزهر ورح لد نوغنس
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 لاو كعضو حل ابله ءانمم :لمىلا اجلا نأت كنار دبجوءانه هنن تحل الكرى رولا ةراننسل اوم د |
 ايجال بى إل ديول مانطلا نوران الاون 5 مالسالالها كل راج خج ةروجركب
 هب وصشالومدلاةلة1ة8لومج نزلا زعدلتلا ببب نعلهسنع ننعلا ةنيحا رجيم 2
 قا دز هللا ازنان اه لكس حتوم الثا يور ثةشضن نيمالاح ود جالا عادوا دنقل وربع
 نلقاك مت رلاطنو كرابن هللا َنانرع ولج هللا :صعمزمئنج هول طننا ىلا زم قش ءآطهبنسا كل الو

 عم هزخان بعير كلاب احنه زمورلجرمزمزرب هللا 5 ً ةاارصي ]جزع كتباؤلا |نم ًامارحا ومشي لوالالح :

 أمل طعلا تلا تلا راو وتلاتناوعدد خضور يصب مخل وبل ةبسون الا د نب
 احسن !ارتحافلا ٌنككاان هو ةثنااؤمن طخ طعو ا كحعاف نور كركر كبا/ىاسلطلا اول جاويملا) تممؤادىلفذ

 ند مواوز الجب هاؤتينمدىلانرلؤعملا ناش انوكب ثبتلاو نككا اذه دا نوبانطالةتاذاركأ دئاثلاو

 ماه نات ندمان نيسكازسايرسلىلاباحياذذانماد يذلا نر اندم تنجب تح
 ودعم سعاردرمل يوت ارو عسر ديسير تا
 1 01 او ورتب ان يكومابم لاب م21 نيب: هئامر اقلب عانوادج د
 1 وعزا عدر د شضن نيمالا حيرلانادالانعكتببهرذوالا دحلان مركو عا ومالا ظ

 بْرحْسلا كال ادت ارشعام ناردبال احم يلطتن انزل نمقم ءاظنش ا ركدحإ بالو ىلطلا ةلولحاو متنا
 يا از وضيفد لارض ننال ذاتيا دج عازب زحدالبلا باز مينا عزب از جونا
 هناجر يخول )الحلا زمباهيّض مالا نماشس تلوان ون افرخا جزم مالح اباه جرعو رنا نأ ا الألح ؤ

 كراهة ساز عيان از عم كلر مدنا وانه زعدؤوه وراك احس
 ناين يون | دون عوجرضن ديؤهرل.هارسرنلا حور عذروف تفتت ساشا اهبإالتعملاكنلعا اسما
 هتلانرصعمب هودضنرا ل حو رعمتئارنعام ين ءاطبتسا كت التلطلا لولا ولجوٌرعمتنا|اون افاههملعاطبأ

 يالا هيض لزعناط دياره نتا رزعرع اك اطلب هسا نالمزم تاتا
 اندازرتع عجز جت حر تسلا زنا صن جلعملطلا علواهجباةرظدزرن مثلا هان جند صل ازاكوأ م يليعمتءارجع
 اهات وان ابطال لح م خاذرا مممؤلخوؤلخ اول ولج هلانال ارث لع شداد: رعراغ نيو | نع

 ٍييملضاع صوم نادال صون بال نم لعنه تأكل شاة ضاناز

 نط اك كرتعلافنازع زنا سب زمول ةنادنع نذر كر باغلا وع اسدؤرلطلا ةنيصنطم
 لإ هرم هلا كرا نط نب آول وحلا لعند يدلك شبل كدا
 مثلامال ركب لادا اوطعإّرا تا مسمر الام كنكبو نعلم قار عتلاضغ عازل تفهم انمصنملا

 ةقالبعٍارجضر بار عرومجنارعتينلعأك حر خشلانم درا هتطز جلا كس مين نايا
 3 حاد دن ثانادربعلا ]بج مل ز عمت انبغبارحاولعلوعب مايك نلعمتنا ناؤلص نب مول ءاناكلاف
 ديلا دزلوقا غلب تيس سرج اك ماقتل دناوقنام . :ندزارفزباكمتيزكو هئابح
 ْ مخفنم ةخازرساثلا ملعب ماعلا نهب ماعلا مف يعن عذابك رفع غن :عماداو نلت |سائلااهنا مَا

 1 درس يدرب ب0 عدن م رفسورم ةرتضم ةلا) غراما ملظعا ملك اراشلا انه ملاعلاو

 دينا اسسل لعّرعو لج هتنازع امو كهبو كنا قعد صنم او كنا جزم صفا كبعسز مجاتنلااهّباؤفاخملا
 ابل اركي نعول جا ئازغزمج جب الهالؤهزمرت افذعسلانيورحنا نجاوظهضحاورلاورتبلع لا
 ثماني اضاؤأ مسمن كالج ظبغءانشوا ملع ضر اهدٌنعةلجهتبإب كسلا الخلا هذمهزمز لجل وزعهنن نعلن أ
 مل ههنا طاح اضتلانخلار ياو عنب ملاعرااتلا هديكزا كمبدوامنيد هنن عيار اهظام ىنولخح لل رجال ا رعب

 ا
| 

 22222 9 بج -- ووو بج



 1 انش مزن الاذن للا حلاوه ك2 بنو فشم راكم ناب م نيرككباو ههلااددصج نوفا خ
 نناهعزعانجبو ككهباش لل لال لف ,وانرد ثاربملا جارد شا ولإ: ناس » ارا داش سالا وسمت رتل زم
 ١ .| طاف »عيد مسعد لبو لج دانا هن لعدتب طك كانا عجيع تيزي إلا وجي اكتم
 اونا رد نحلالخلاو عورلا دورغا ددبجشو ننال خو م ناد بينو هقنازم زال غحاوض نارض اذ ملال
 تعرااس تسلا كاكا وقرا وابل دظنملا هابي: ةيالاد يكتمل لانا وابهرمظلا ورم اح

 خيار اذ مشدكوزع هتلاذ وجي تكبلعهتلادشمب دس لاةزامل نب ادم زج لامع ز جيببرمكفلبةلعنم
 ثتحن] رعرامعمث نيوزجزحناهتباز ل مزمدحا اككلجحالك مبا همناثلانن بلابل ناار و مالشمللعبل
 ٠.١ ايار اةدفوالاراتلانسكدم ابددتملالا كرنب نيش عرأ يورد هيلعتا تم شالت لاةراؤرتل
 | | را مكلالثلطا هنلولجلا لسة عدش اوه اناهفر ,لهتكن قحرشغنومتال لا عج أعور هن ثغنرمرطلا عود
 ٠ | هتان ةطووبيمزازعتم اكمال 5! لي هتادضاغلا: التان سوزعدتا شعم هوا فيلزم ئغ
 دوج تماما جبغدمم ل لاله ربخن لسن عشابعدبانينابازعدنب ذنب از عدا زعئيبنحلا ببي ىنجعن
 دز لج عشانا طابت نرد زف عموهنموأبند موهن«ناطبناموهنملاةاككرلاو عمقا هنا
 ظ 0 ا
 !لاؤرتلعشاربع دياز عمن مبهر ازعدارعمنع بب نإ. و جشع م ل عنا ول شعلاب اكن ثرحا ا وههوضمر فو

 تبون علا امازمالاهمجيرف هزم مهد تالا شع اطخؤس معجاملاةداسخب هرب وهواذل مشل بع هتالععا
 | كلذ غلبملاذهرتمج عل امالرهادتلانانعانمالك شعلان نيئلشل | را نبك زخالاو دلال هلا عجرطض هلا

 اود جازان اوزان زم ةماعلا:
 ٠ | ٠ كيبانرخفاطؤيجنام تب دخن يتلا ل لدار هطاد الماوس ل ظزم دش: راووالاهعبجدقو قب
 ظ اج 'ماننجل
 يسب ءازلاودضخلاءؤهتشلاو ملحن انساكلا ذه جير نب وتسارط ناضل مزيون ناطتكملا هزيل لدتا لوس لان

 | | ةلعّجيوربحاص مذيومال زم كش لكوه) طابتفحلا ةوهتشلاو طعن وطب هنّ اخلاو طائل اورام ترحل اذه

 | | لاول عيوسمواولالفد قهنالازع نين ناكل خبل يزن ءانسح راج جناومزو ملعب ذا
 | فلجلةلاعموريضا عرجو ءؤهتلاو لعبا يدشن ثلا عديل اذهو ذا نعي ون ءوهتلاو ماعم
 , هن مجد م طوخ اماغب املا نوكن ليج لوا لهل لعرماتلا عالطاتبح ءؤنيشلا ول ازبرلامرلَلْطع
 . داهلصخ لجو اةزااظسمناو ك مط كرش دافرل اهبابساريسن موعلاهنمتر اوه نظفرانه هنا نماككالبوملا

 سا +: الثسراراة)تهيلح هت ادد خزإبا دلي نع دلو يعز عرج رغمجزع كلا زنون مرقيلع اوي كو
 .رادرطنغ ننال لولضلا رسب طهر ةككاجالو زعالو حدين الاي لاوز تلاد وعلا وون يلا را
 , ةطلبكاد ل ة)تهلعيشاوبجبازع ركزت عبكوبارعلاّسفنازعيملا كنعد اكدت بي ؤلظب لعل ذو
 سمس ا سس | عراف رتوم ا اككيدشسو كتبا ديو قلل جز ءراكداو كبذعنسال كتل دب لذ جيزي زمالام

 0 ميسيعي حب اس دريل د نيب ملال بسك] فل تيل لع شاد يسع هزادز نيب تك

 - لكلا( ز ع لع دثعو لزع د وكلاب .ئرالا اكعداذوحيوإونض وال جوز زعضزمر غلام هوب نوكباتل مف
 ايئاورنضزالمما عقال د ونلا ذر ادذو محو الر لإ اطهونثنصنع ا الاعب دكك دل ظرلتتيئي لع نبل ربا
 ناار إسرشحلا ءابشالازمونيدر ماب هما ة كلا عرف ئكتشي تيل نينو مارا خل عطلان
 ْ | تسلل ليتخعو كلمات ى اسس المهن دمت هكا نلاباكنوغملااده هنإخانإ رنج وضمرذ نحب

 -ج7 م م سبح هسهاطاص سس

 ادد 1 و سس

 عيا
 دنت



© 
 أ 8

 فيولا طا كلل 7 د ِ
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 رنه رتوش م نودرإأ ًاسملاو هازمعلإر نحل اذه نوت :نيهعلازماغنمرل صاد. ناهشل اوما
 ادا التون مال: دلالتنم نوكب تكلا )تلعن ادعي زعل هب بيب زعدجا بي دل << «نعتحلاك|
 | وسلة اش ادب رعب زرع نتبع اع اك معدتف سبب دنم مال: وضم حا ابا

 ع :كولم ادا هر بو هور شارت كبلعن وكي بؤ لن «كلذ كنغر .٠ ن در عرتف هشسعب م اردنا مان ىئحلالحتلا

 كيبيؤءانملم اهيلكماب شالة كدعضروا كئشإ هو كن ةزماوز موا عينج عدشو امسضن عابر نشل ءلو |
 هاد عون الغلاف قناوتزلادبمجر مهين عش نتعطالسانيازع)عنيزيج زعيما كم نجبلارب مؤهنو اكن ربع
 ططرتنار صعم هزمجزحا اذاوذ الجز ممباطص ار اا يرعشازعامعرلازم عجلان داركلعأ
 شل اداف اخرا: ام منفتح قلانلة لافت بلع شادبعيب زعشرح عر اوم ام زمربا صارم لغات |

 عا وا انجن زاك رنا ضن نجر جدا اوان كلذناكافالاففرإطؤالاليريبنكأ كيالف
 8 5 مشع وساشلا نمت ادنعزعم العر زعواساطلا هسا عإع أكان عجيرتادداهش بادن ذو اس ما احا

 0 ا ا او د |
 ”ولاءاعنرج لذ مودم ضع مومل كوش مهما هلم اًوُهَس لمي سول ع1 2ع3

 ال عاهش مهله شد تجرح ههنفن تجر عو تننزث ءافلاو ديلا نفوشذ ناسي طخنلازلزيمكإاهتلا تأ
 ضفلاهاطزم تا ءؤعةرانولاهوبلخ ملبس اؤضموإو بطن اويددغركدارحالا جول ل عوار ا لاك
 لكلا كارم ذل وبر بولت نعو ل هةر عيسلا رعي دزه سزع اتش أك ط زوما
 هوت ممضنعااطك مذ كرابب ل ىقناو ين كمل تادوادإا مابا عردجل اوبال كرولا دوامزع كوز تمنع
 لف داخؤا كرر يزشالسمؤ تلي لجوبا ذل بكر راقت ببي زعت كلنا انزل دطاص
 خلا لتشا تلا ذل رضاك ازيد املا ده مزرعه نرل لله يزول نيل عظم
 3 0ك هما لانش لمجال ماجاسائن هزل تا هن نير هرتلا مؤ ؤ

 ”+5لالع غلاه اما اهفدصاوا تراجاج ير شات مهدد تلا رس الحر ناول لاول تق ملعرتامإز مسن جزمعجزع

 تكسرت لا دز رسم نبقي زع + قبو مزعجوفعبلارعه ورمز س تملا نعد نيج بي لاملامنعبن ]

 عي ةدتالا واه لزشاذا اهل علوم كيرلا نه طي علا رتاج منع عر تلييعش اسد زع
 ب نصرا زعير تلا بسب نخرج ازع علا ايمان الخلال نيج اهل :اذااملعلّرالاواهينمت غلاما انه

 اع هتبارعبل د نيازومنه) جدو رنم فقضيبوهودتما تل عزم ًاءاعجاَص لين عل تاطعيالارئعاب اناس |
 د حل نكبر طش زيكا كد غزنل اج تياطعشارتع و ذن تانستل نهيان تالوسوم تشكأ
 ازاي لامع لع كى .الن ازا العا جالا نخاذ اب نال طاخاكت الذم ظ

 مم تاكلازمارونض الم ءانلغج)عنم اًولِءاملاانمرفوزح "و ةعرلؤم دن تمار عرش او مجاز عيبافصإ ضع نع |
 بترا هضدعا ملطلارط عشا اك :اكلذو ءابه وكامل متعمشالونع:وطائغلازم اًضايب قشسالا ١ ا ظ
 ل ب ”لمتجن مازحا ملل يرض بالشلا ملين غ ب ظرنعل ان صمرهإ قيتو سيرف هاف !

 ور انتا هتادنعب زكر عباره نا اكن ديلا تي ترجم مزمول فرحت ظ

 أكبابشالا نؤولا مدعو: بيزماككانامجل زلنا دوبل شيحزم الانيا ئاند )جنا
 بهذوبومتاذرجنال كنموجداجنالال نكلؤج وتاليا انضم بلزع كيان عع ضازع
 0 0 ا 1 دم 1



 حالك ع اطت 5 م

 ناومسز كب عن ا
 لانك بشان: شانالك الزمر معاي نملة وحارول ولكل

 من هتادبملا دملاة انتل د نهرب حطم ز وضل نعلم نقع جنم ب أك هراعيزكمزز مسد يري اندبعلا
 موز هر اخنم بطلا كرا: تارطاماجي لاظف ايفل اني و هنا لج ما عادم ناطر يعلضام |

 لادن قدس زكع ازبار نازتكمل نزعها مها يماني بانر وابسط

 كلل دال له ض مناك يسوع وام ٠ بلا كريو يخزن لوطتدملا انزغ

 ابيل سسملا كد لطلاب نيل ناهعتا متون لراو بابلاذ + ثيدامالان اب نوكبلانم هيا الا
 لام إب كيش از دضإو كطابد طبداو كل ين امال ناقل اسكريرذ 2و شارت عو دفان

 اب ازع جاتدنيل بج ةدوجرا النت جاور ىلاناد اصانعكاذ هرم لتلك لك زب وسومزسملاف

 نعسان عز نمت رع وكلا كي نخوه امرلهتنا عض آلا طنز بان يئوم علاش هتئارتس امل ةرطتيتسإم

 1 ةبادشن ل وسانب يزكي او نبميلاذم ل تيلخي هلام اننروتاءانازيل تيرا لا 8

 بلادي اب 0 وزعتلا وكد مم ناكمارتتعنب

 فيون عب تلازعرهمزع ملا اك عارضل ا وركونل نبيها

 وه ميت ع( يتاجلم ديو

 ويس لعاب هدم عمهم
 حاطلاز رمش لزج قس نع مل 1 1 عزا نوما
 لاغزاة تيالعوب يرسم هيازعملخ دل دش نعي لزج سكر تكلا ملاونعل اهي دعاره زعأ

 ملغ هزار نعي |نبانعشلشلا|ٌكمرخالاوانرل انمَكفتحن مكن امم امي وصفا ا وو ككاو كلَ! هدلورضممل
 اد لو دديعبزل_ صبا كومو مزضإ خارج يجرب لولا قو هزم زعز كرملاة لتدعيم دنع
 م فجور زج هم نعال ملازعناوفسمزعنيبنحل ان ؤيجز عر يعأك هان عملا
 جوزك لوك دعاه علا ني از عرج ازعتعلا كل دكار زخم زعناكء انس رم ازجل كن مو هانم نما نأ
 نسر عو زيه ن يول مزعانبا نصا رطب ز عوج كيان مهرج اجزهس مدل شكرا كا رجضلا زكا لآ, الان
 كوزير ززلاونعز تعدت ز مدح كاش الو ناف كرم دن:0) حطها نع دنع
 | امم رن اهنا اوبل ومر تان عنادا دضم<ل اةيلسف نب ناازعن اذهل اري: جول عنز مازع|

 انعدنن تجول كب عسش لرسم امي ترحم مكبس در كد سو زعمت ابها زمان نوزجضن شو غلو
 تاكيزاحلا ميس جاواهب مه امها بهاوملانوزططل ناد كسل يمنا امزا بلش نادال ام

 | تالت مرتيمول] الغلاء ضر لعل مكس بئاغملالاعانئول لب اذاومبلإ عنخ: سالو اه عنب حاكوملا
 | ٍلْخ دلل ترابط ادعوب ا دكلاةنيشال زم أكلنا اي انضر اوزسكلا جود زادج وما( ءايشالا|
 | تكره مسزعر ككاو ءآيغتلا كيتو هكلملاءل نفخ فاهم اراغالو ء[لشل الحاج الفرات ماطع|زع |

 ا 0 اوس ع بمنزل '
 دج ااا بسلا

 ا

 ظ
 ظ



 ةنبنيزجزعشلا اهني لدبعنعزرلازعمش ادع يرجا ضد نحو ظن يبلع تا اؤاصإ طاح تاك

 هلثه زن لل ريا شدعتإةكشال وب لوين[ كهشادبعوبارالاةب كلاعب انج 0

 '00 اسس 11سم دون علا أرز قنارملا ناب

 لف زاكي لاذ كر باي يتلا نوراشسلازر ناكل عش طاير: فدل كلج دلل فسام

 نكس سرنا ناقل نوم اج «نعزعيب ءازععزبلا

 وشاب اي نازلة ناو ةافءابشا:ثلبالخامعاسضن ء انش ال[: ل“ ذكو ناوشالا

 تاتا ل«ناوتلالولل وكلا مخالب لج اناورتيابلكش ادبعو انفال بهو ن ان عب اعجارضببزعزئلثلا

 نكواوابقننااثلبجنانعدارالاز: يزعل وسزعةنم اكل بمو د نبيه وس را

 الا كلف نحن قلاع اوال كرها ىيزنكت تنعي لج 00

نة قا ركاداعرف ا اعيش شعما قلخلا كاداع اع ان ا 3
 ل 2 الاّصأ ل 48 ملع منذ ملا ونرر 

 كافّنالاذ 0 ل ع ل

 ننال ثان هوعتساؤزجذ وامام دا ف 22111111 ١ ظ

 اخلي زان لعمل اوضة ماش نكت ا
 مخاما ةنربوضواغيو دل يول

 قريد احا ضواغملاواذاسمانعاظ اخر ايري نينعاشلا كنتو عامنا مزيروناهاذاورشف ني: قخيءاسو | ْ ١

 لوسي جددا ولا: ارمادا ك ادمان كتر حاسما را |
 يعاب زعاس نعجن عع زازعنإل اوباما كاجالز علام الضال اذ إع هتناربجببا

 اوعتجدلز عساه ثرالاذهونسط رأسي ديلا هينا ثلا هكر دش اكو جك
بات لكزتيالو ادع, انباملا ناعرنيدواجزعلاّسةنيإزعيجا كتل وطسا با ُ

 ٍنلجدلظ ن

 | يشلاكز اكنببلا نق فللا رشلنالا الا عما تال ادوادإ, اضن ككل كبلاوهرسسيوا كل ضمن رماول كاف

 م00 طش ثواغت يدا السمثيررملا كد رشيعلا رشا صو ماتا

 زب توتو تبل هل نالازط 22م كب جاهل دش دشيعلا ن شنو رئي طلاع .بئياتلاو ذتنبلامولعلا هنا

 التالت يرعب ةزعذ نازح ع جز زار هتارنعب تأ ]يعش

 اا لعلام ازصأك هبل د تؤورلا م زرار ختبي لها ٌرعولجَش ادارا

 ماين عن اجب مهلا عدا هدشاو كل هس ص نالالا حالنا كنعزتلاتشادبعوالاثل ف

 علال من الضال نالمركللث هين هللا حالصان ماتا وؤلعلاو فتفلا نعم اهانتنل نم ةول عفو طز شم بأ

 نياشين رمل لهن «ةتملا كي غبر كلا وكلا روكلا سبب لاما

 دي لاهل يطرق تف فاس. حدادا از كك

 توران: راك الا رياض فرش هيلع اخجل افراد نو تياطعا

 اب بصر درش ناك مل امالورل نإ ينام طمجهاذاف ينج لإ ظنفدش زوو باسم ب نيب
 ديم عوف دازإ كي لاملا حالضاسا لامر لاو ردحشس) خصما لوس داو كبصّيمل ادزئتالاطلا

 جياؤ اإل الجد دسض طغت الضر ةذتورلا وذل لارا
 لل افشل عاد عبازع ةادزن دع هيب الضف هذو سوت اب بكاسوم هلا جز نضلاو

 ل هب ضنا دسضفا زدت لاب تلا يدب شنل نارا يدوب ولا تاه
 انكضالا كب يرَصلازز يلع قحلا ءفاغنالا ندر وع ١ |يسا نشل او تح دنرلا مؤ للتلا نارا مل

 اشهؤا4ي ءازبلا هرب, و رار بلاه يغدو ماهل كا تامالعشالن د ل لافزت تيا لعن نمل صا زعشابت



 ظ ةيوولا مط رانبدلاو هلا مهراننلا لان ةةيمانوزازع تعا
 وي ووتر 4 ببوبس مويعوسمبم

 يلا يطل !بوشل لان اوان الارضع د يإره تيل ش النو دال اهلا دع شد ادب رعراهت نتا رعس نعيش عجل وز
 عجن فدا تاتش شبان لفزاف علام ينام هنن يل اصزع عز نزعل زيزمزعزت كوول
 .اننا بي انههرانهنبهىولاب كين ددزملاعلطكإو كنا النض كيز هاو كنس بذي كلاذئباراة نش الرتيزم
 م لا ِيفملاَو هانلإ ل غبقلاو دشيملادزيبدشلا نزحرولاد امالعل هزتابوهجو زعزع سنام
 20 ا لوتس ئاتانباودهتو هجن اهيكن ايس ,قرحال الو هاند الصبا عمن شعم توصنشب للجسر هز اه امي !

 خ | د كةرلاش لو ديا تلطع شاب شبا عنان من ساد زعباننزب ]جنم تع ب ب رنا الو ءابندلالد سطل لا
 ' ا غبي انكملادو محار طس ولاه طل اكلم ل اكو ادكهل اف مهلا سمتعل ام كفن فل ةلولاشم كرب بخ
 ناطر وعالز حضرموت يدان دسم لان زجل ركز كير عرج داني قمي ناس لل بعا
 بعلضعاهتإاللافنا دبات «وش وانس ذوب قحلكلايولكوب ىوادالا لانس نورشج نامل ازا
 [ ديلا نجلا نمي كلوشر ثرضلاف ملة شل م]فانخإ م نوشر كتااذاكبارالاة معان نكس كلاع

 | ةلطعا انلاملاهقعزع جر عوبمن دار عننا يمي رم طم وهو ةوادالا بج ئوادالا آلامه ون اهو

 كنا ياو هزل صاخاوثيءذجب أبى لافمنكبوةريزن عيل خيز لمد وثبلاونسؤ ل متلاز اتبع
 حل د الزاب ماوس ءاكس مزاح علا لزم

 ناهي مم زعورلا ب نعام ومال 3 شر انا يم إل كا ءزكرابلكرم
 تمي عب اسوا يسم

 كان مديول م ءامطلا/هرملخ نايس اي دشا ملا وهزم اًض ذنتل لول ءادش ا رطدتج ءاملج )تاب دهش اربع

 اي يهم ث 7 0 ا هامل يباب يالا

 ١ | لاؤيرجلاهسورطضل ويب فرلا جنوح ون اطن وشل ويعم شارع انضم انبي دانعرع
 أ ا سس

 ٠و رهن زل اهرضخو دارت زعير طل اوبن أل تزل لوم لكل قي نفح سم لاذ تدنج
 : | 2عابضملانةيزعلانّرلاندسلازتلجز عزيز عرج ندع بمب باخ زر الجج زعزع اكد كيلر ثبه مادارا

 ١ بم ميسم اتافدطنحابهرناةرهارد كرذعناكاذا فلما بلعشادئع
 لاش حابضلااانتاطع اروبا !لافاف ناككا ود نيلبجنيارعزب كاز هجن عرملزب قه رية ج

 + .| انعم هربازعتسر دزجاوبعى لي عرمان غلا متر ايزو طر خم ا شو ٌرعزظح او يشبو لذ
 +. باصوات هدض مذ هيئه يضرب رحال

0 1 |3 

 لمار 0 ا

١ 2 0 ١ 

3 | 

 و ييكطس مع ا
 0 0 ١ و 50 ل
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 ” اد نزح اان دقتلانارلشقرل عطس و صوتنا لوسر لاو كي لاثز تييدب : تح” هنأ

 انياشيس ديررحإواذانرزلع ريتش ام ثيل ازمامل نك ماذا اههج نعت انلظ وجر ضتلا عانادسلاةلازتيابهسسج
 توملار ازرخا تلبسي لعتا 0 0 بوي ع و كتلاطأ

 دليم هاشخريعسرعتس كوب اكل )كفو )أ زيه كد عسل
 : نيو كا بنتا است ساق سي اكل تل سما

 | 'تمهر نعد نعزانمتل نعتبع نيتك عرج نب ليش بل داير لل لفعل اذاولكلاف ىلزجن عب هتلالؤسأ |

 الكشي دفوف ماعطدلن جسرا .كتض هزه. اوتيل تعش لوسر هلل فزت رعت انازعريملا

 |ماونلع هالك هالوسرل هيل اةرلتلا بعت ادبع عل ز عر عز ضفحز عمم نينيزهزجبازع هزل نعد
 اناا لتيارعتادصو الازرار عامسزع تلا لكلا انطلا ركل اذ كم اعلا لكس
 |مممد نعشسلا كرئازغإ تكرم ع ا ا تارا 0

 [تانب رككر حبل ممن لبس نع دوب نع عل اك هتم بس عيده اكمل ازجط تاكا .تمبعتامبعببا
 ليعيش البس يره ارم ةظعارلا بعيب نكمل جوزعتش )ضن عبلاج عل الاةرتا بعامل هناا

 اندطب )هجم لجيل ناكاذالا فتاك عت ارزع دي زعر اهني ] بضع زوج ن عع هيلز زعنازوانستلا 6
 عقل نوكيا عملا ءذانعس زعل تال جفداضل لاذ كد لابس هنرها اوه مارح لطب لل هاومسضن ثوعب

 يي ا ل لوججزم عنيضبن ا انما علا كر تبل علا و ب ملابع

 تكفا زبابباهاورتماذ كسل اذاذ ئومحلل اونهرغش اللا رتل لعمار شب |نرباجن ل عمم كيل وجزم
 افظل اقلام نوصل ون اربع لان ليم يا غاغا جيو مع. ازعز درع صك
 سوا ل م 00 ثيعا ظ
 7 0 لادسصزع رباب نوفاك ز لامتلاك سف ارناف وزبم ْ
 ضن انالاغف ئزلا ملط هزل لع خش تارت لع اوعي تلة لاقرب دس او اذ |
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 لس ا اطر رعت أكان ضد كما دطعدد تا 1
 دعك هكلضاراذاطانج طئباو مرو هءان سكانيا هلا كيوان امنلنغ منه عقار حلات تثعا
 ءازعتمم أك كيبلاوراثلا امزم عّئشاام ءاغلإ ركبت عانضلا أسس تزف ندعتف ثمل كبلعبجيام
 0 ا : تالت لعشادبعسالثك لخلاةرابطلا ناقهلزعلاّضةنبانع ظ

 لعامل رئزشو كنب عنمو كاما ج طبداو كذا خب ف ءانزنركلاتسمرانارتل اعشاوعوب امل
 جانا رم رنيكاكو ليدل ةيبخم هن ذدنزاعتاع ةزدركلا لكنا كفلاف
 اءذهرشااطفرخا' امرنا اراصور نم ضاوإ ف ماهدشااةلاذإ وف كرتش :الاطفلحر .5لاق يش دنعالو

 "لج هءاد مرض زمم جاز راينا عنج كو اهب حزاسو منن لضاو ون د عرغاو ئوتلا دن ربلخ نا |

 هييرشاف كلل جور لاف شن غيداء م بش ف هج ناك نم كر هوس عا هزاعلبابملاغف
 ”ءئزربش اليعادنهل اذ كولا فطام راغب الات نوتمل له ازعشا هانا نه ةلعلا مانغا ةمسررججب ان
 ا واصلا هارد راو عاق عسر كارلا نس رز خا
 هوزاناْيَسا انورععراصاو هج هزمرعو رنا عيدبو يزشجو لوو نئم واو بولارج ىزشإ علان
 طل اون هزه لؤللنعببازجذع اك ايرمعباضا طاف ورسم انا اضورعمراصهجد نهرتيكلا اذ
 دانواج بهذا ةرلع هتادبعواالاغن ملاحتودش ادار اغيضؤاضه د شرما مانا نعل ناكلات
 تلقا راها كملت كلذ هنضلاةكواش راب لاو ءامنم نع دادنعب كيلو كمان طجاد نشا داع وتلا
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 010 ا
 > مام يلاب سلال ام كنوباحدي عانمئولاءل)اظمبل ابهزف شنو احد بلو سان سبا لسرانهنبم نيوتسلا هاا
 ميلجاشملا ع عكترعاد رشد شل ييلادسعل دطررلا جورج صح اذا يحلو الا اف ل٠ !ءالس سلجم هنولاج
 نموا عاملا ملخو مسيره جحد نرد ادم مهلاطغل اه مسمى اش عش معيدت كرنع عانملا اداه نماخا

 ماداايزلا م كلل دئلارالف اهم بلايروايو إف دعانب مهلا دبعبر صوم ذيل جورحأ هن أ ااتلخلافمبلا نشب ثنو
 كانهم خنارةنبعب كغ أك كي او ملانزكو انصاف إعرف عاش هب طدمجج لمحور صبي ثا

 هيلين ناكا م هز ههنا لكاس ذزيدنعز ياو منتزق تتمتن رول يلام الكراك فعلا
 تمل له علل اطب لاف كاذب نضال عش نت اطرفول سمن ,لوطبغ شي زعومثجاح الر ظن و مل كرب لعتكمل اوينطتنا
 لمح طم طن هان دعس يجر هرطترل ورع هقنإ ختم هلل لوس لهل خداع ةلجتش راض رم دز يرو مطعَشا

 نيعرتلايدهتاهفمالاة رخل اطخمبنخن اج ارسم نعل شعل غدام لعد [بورعمسا تاك مالا فخ نامغذد

 سد, .لعاا ءوامهملا زخم لتيلا طهإ رج زملتك هاوزيط رت فصل راهز غلافابعرب نر سواه ارطعان

 ”:اهلار ع ادمسالاة خجلا: لك سلكته لوسر ءار وا لتقمل وزب عتسإ لكس ]ونت تلزعبب لك

 هنا منو 9 تموج هيوم د علي سسوس 0
 اجيك ستاد ذفصملا رتل منتحل كمل نيطكما موتا مهوممورعسايهزخاف لجو
 ليهدبب ع بالو نيهدبسعإ الا اش مدي رجاله عملا لامن عللام تنكدطف تزل لطاو ل

 عمومي مدجر لحد اّمصو عاجلا | لع ملاةمثراهتدسظعو ملا سورعانم نكت اج اينولا نب ذاورهار دذسيرإبرعإل

 6غ وري طنبال نادل لون تعوعسو جرب ءؤلتصلل لال ماذاذأرلمق ملاو ىلع قد[ ضسا وسو ناكوربلا رب

 لوعيزاكو ءئلضل|زعابنول اهلنا هندسس لونس تكل اهرنِلعرش ف صيت اراكواممزلإ لغاشن ناري مز
 ع يي

 معدن نعساتا!لاظ )تبلل جو لع طبه علم ين مشان وس وخر عسرمارملتقددل
 ”ةلاظثرحاومنيوب ءابند تيهذرضف واللا «لب ل شربجإلاض نهزثلاة وانزال املا >كبلايحا تان دعس لغ

 ثور با اند نبل نيعنتنلعابطعة ريدم سالف زخالازعرلنشموذدضرلامالاوامتدلا بح تالي همر

 لا: ناهز امادسس هل اطندعبس جفرا لاو لعينك يض ا ةطناكد الا للرسم
 نع رلاديربداغلاف نيهرددمساطيعام يهل انا نمديرادسل ل اخف نا مولي د عساف اميكتبط ازيا

 انوا رب ينم عل عنيت عدم عقاد أكان اكؤلادلا جلاد اعو عجامومعم ناك بهن وح
 ْ لت اتلاةوهدلب كتاوت ساب كلانا بح تاون ازعل ن زل
 اولادنا واهس جونو بالا م[انيطارا دلعي لسنا

 بصيد جره لذانينبزصحماب!!(كلذانينباشيراخالا حا "و ىملعرش |ناولَصْننموملارنما مهل ابهزف

 كيس الو كوب زبالو كلان وتتم قران لاودوهمل زن 'ورتبعرط ءالو هت حاول شعم ا لوجو اذر ضوه

 0 ندع يزل لؤجرتىرلاو بلع شا قصت لومر تضم ناد كك اع خجتاذ ندذخا, ملثم
 لشاب نجس نورمالمل ايسراطالاو تيرعل اءالودإلملا قرإ ساه تناول 2

 فام موو تسوس اوءاعرْلا

 تنين اعناتمانز نعاني رم يو يي ييسول

 مث هنتي هو هس د



2222222 

 رخال
 لا
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 دار
 ارم ةلكلا ةمنياتم
 هل! اكيشرداٌو للمال
 2 ءاكو كلو

 مضورلا

 اي 20لاةنمؤحلاصو كلعبابلا كرف ل مزعل وحال الأ دركمأ ام هاون هلو نعم ااوعيب نام هلا

 1 نبرنسجلاز عوج نع اطمن هبا زعرابلا بني عز سكان ثلانف نرد نال طعم

 2للاطف لوطنه ءاجا د يخونسإل ا عرج ات نفرحربلا كك تلا دز حلا أت ذراخناكو مافلا باكل جراندنع
 لوشن فز لا ساوربلا او تبانغنمساميملا نانا ةوالصن مكن اكرزحا خوه ل تياطجز كل اونا
 كورعنمو ثاهجبؤعن مالجر نادنورمخاف يدابلازم مؤجل تددو وحال لذا تثبلام هللا ؤععللذ ثيزلف ماهل اوباما ذ

 ءاذحلا وزعي ضعلاانبدح انعم وابل نيةلعز جل سبزع علا أك حنس انو مير بمزمضهو ثطعلظناة زعتر راو ل
 نبككامكشيرا راح اهنا رطغلاةسؤع لل اكو الرا ةء مالا ب. ك1: بنك لن الا:
 كيمادللئخدرذ كلا بكت يسد لخ ينم اك سوح كليو انل سرا ناد ] زهد لورا ءوسن عرج ورلاسارمبلا
 1ع جزجاو ىنب دق عيفشف دواد دز ىلا نس جاء اء ناكازم كلل غنم عنج اذ ءانزما نا ة ءا ضال نمل طناف

 نس إلاه مر لخ عرب عونصبل ص شينكت ردا ئارش خلع جاو الكب ابر نلاكو نونه ةلنوهجقللابعلع
 0 0 و وسل اواو ذراعا لاس تكدر ةيابع

 لو غن طلازم عنان قل انف نو لو ارساء اورق ةاهدسد 0
 عموم راك ةلكوتلز داو جيرالد لاي ةرطزتام كنلبلرك كمتوب ءانزما انش زجنم كلر زب هن
 وود ياو و يع رع
 | لقا ئازبنلامكرجرمل طن حراذ نلعس ءانبزا[1ئت طب كناسل بطير وراطخا شالازمزككذلابتكك حيدان د ا

 عؤلط يضل زل هردد ديلبتلا سول ل وعبر كيا لع ا دئعإلا دسم لا يرشبلزاثعنبانبرعاشولإزعزاشالا 5"
 تأت ولاج تلا | نلككبلوا هذ جل ذخا نوم تانج نبال تال وك, كلنا يكنس نزلا سبام نرذغا قتلا |
 نانسي شادو د دبعربباهثبزعنإبانعذلاضةزعنبشحل ابي سيل جيد: تا وني طع مانع غد

 ينل يمنا البل يتلا هذ ا لعنه ابيل يافا جاب ندا زعاسك

 ماو نزلا ملطل تالفو ثا كوع هؤلَضا باكو ة: لا ان.هونممزش لسيد تاولصلا

 كال | كر لف | ئقط ضل نبل نبؤع لالا ة3لالع اند هلا ساؤلا نيل ابن
 0 دولا

 رزازمالبلف كز نمو نيّرل زك النجا كل بعاد كل ةناك رملية ل طزملونجب تراجع قدا دبع انعم

| 
| 

ْ 

 ظ
 راقشلا سل ايلازبسلا عمال جب نجس نه زعدزبلازعدادجزبا أكن يزلانوكباهذ لل بعاد كلذ ١
 اند ءؤهدناريموهدر سبك شدفو اتوب ع ئساندهتملا+ لالا ثا زعل ل لعزجونجعنية تح
 راع وتل افنرانتلاانهزتضناكامهتاراعس ماس لاثرانس اذدءاطعإورثكل([ راب فار يلا |
 اكرتككا مزح رجل لجل لش سازعن امرت لع اديان انعم قككورانرل ارض رت ضرادف كلضام ا

 | قلغارخز اكوراتسب زل غلط در ءاغ يصار اناقنيؤخسامنعسكلاةلاج ماجر زعبل له زعومس
 ا , لال: مثدصلالا خنت |رانلا دل ا: ع )!كييو احل ظفر انيس زل ءاطغاةرسبكلا طخو تونالابإب

 | قهلا كاران يسب وشك يزل )يل خلطن سان لوج ل ت0بلعتشادبعإماننم وكلا دم م تاكعن ل
 فد | لكما هزي وع انني اينهال ىاارنه ناكل ئر شوتضملا مرشلااهدارا
 لازز تع ارب يب نع نزع قشهاجلابنبنا هبتانازعم اباد ترم اهرداولا
 3 عل هس بيزا يكمن بي نهفلا هنو نة ز عج اكرر أي علا عدلا بجبن ئّرئازمتا
 ةاناكلشممل يتبل قنا قصوتلاّرانوور سالت كاض نه جحرإ تيا رمل تلا ف عيزبنب سعر ىجومزع

 الجول لاف يم كلؤزرارثا انام اذ شلح ان ربك ضا ناو متل افغلاةز عنب ناكادكك نجح : حرب نيزط ةئلحا
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 1 0 اسمها
 11115 زعتوحنلااس ل اناهبل كاف ايلا ركز دارنا لسمو ىلا ثم خ١

 20 ناكق اند الحر [ىملاو لهنا سوت تيرار مي اهيلعوشملا ع. باواهلاكببلو ثايئاركتسادازا ١

 ! ةانولبا المملح اعرمتشإل ءوصوعداشاح ةنم ررعط جلع ءاًصلاراة4ب كر به نازكلا او تانلال |

 مب توالى اصلا زعراة ني وحا هيد ربؤلاررزإده(تلان علنا :دنوعملالتيالع فم و | لاو4د سم

 ! يبو سم ب يح يومس هرردادب إل انه

 0ع راو اكواد هاا رن اذاني
 5 وست ازكي لك ولاول الكوب سامي ردا وه للا لعشادبع اراده تلف ذ ارب نع مزار ءني لع زم الاخ

 قي هلاهءكل لص ارش دنانخلا ىلا ماوسىلال كلميجتفدو كن ابخاذهإ تلهب ةنخ اندقناو

 ناتنعو رعب طع انعم الا كرد ققحن ضبا فزد رع نه كرم تاويل اد شن[ لص متنا

 ا ا 'نذيلاةطك باونإزجا سار دقني هدا هدا تخت
 ا رس

 1 ١

 ب 1 تو 7

 / 0010علي امسك
 دخلك اطر مدوس سيور بتل جواز ْ

 لترا مولس هدرا ليا نبالاطانوةننلا تعزل .دلالا اديس ناطبت لاذ
 ظل كلا ناار رقا كلذ رعاازءزانجةلادلنجئللا وب اكان [ومونبالاؤتزرلايولك["نيّتلارهس ل لاقو عبس

 ذرهرأنلا نما عل ثا داعزمو هاوار تاس عت افراد انعم هءاج نم اوّبرلا دويل هلا]اد

 ْ حد تاندبزجاونالذاولنن [اةزنؤمةكاأ :لانم غاناورذ ساتان ولعل

 هل نعاس افانضا زالوا« لاننا كنيرظتال لونان :مادن ا
 انتل نوع كم: ةوسلعإاةزاظبتلإل عزو جر .الزالاككالضالاوسبلاوزجلاازقاليرعل انو نويلنمن كسل

 د ن وهذ منال ءؤلتصلازعو هتناكو رع ؟قس هنو جمل اوما مديت عل

 دا را دعو بن اككازعشيخا لو زلازل ضلال ورشا اد بديلا لاوس او
 +بكت لا لكذماو عصب ظلام عورتطال نا: نعلانسعيذ عارم انككمانمالا ا

 1 ناخب دعنا نازماهناولعا جاو ةارم نانيتلازتمز رتل :مماوشلا طك امش نجم وبطل وغلا

 ملم ”نيولععرلا ملل وحدلا سارع هضاعتلال يملا اويرالككةرب السر عهتاعبالا نمركورس م هجشلا | ْ

 م ةييوسوت يروج امو بيس نب ممم ةنواذافمعنج:زاملعاوترلازم |
 / ديجي ستحل عر اايدوحووب < ٠ انيشلا ءاكرالاو مش ال

 عكا شف رزه رعت يعل :ا واود جراج !زئتف فاصل
 بس سيسي ايراد هلال زتغلعتات اهنع
 نراه طتلال عت ارش ازعتف زجل يعن عشك بسب |كلعتحلإروطنب هزايلا كر علاذ قمار حيز عشنا سب
 نيزعتزلا ببعيد ردع لاني كم ادداط ركزوا:

 اع الا عدان مسبار قتيل ادب بلا وركو ام تدهس ير وعال] ب ضزت هبل باز عب
 | كفيل اننا تا لع هتارتعوبالاةلاقرانب نس زعلبممس ار نعيششلتلا أك مونعوانرطع] ةنلض اعلا

 نيئوغلا جيعلا درع كبر تلعزعوسعز باس نعتز أكل حق دشاو كلاونا مهن اذكهل اذن ابك مؤ حيل
 تمزةواهنع دنع ضافنظ اه ثرهزوا هرقل زعتر فعضآز اطما تؤ طعرش اهيعؤ لالا اذر :را كالا عاتب ذاطم



 - هس

 ةاعرا 9631 هدحارجلو ىر نوه بكلام تضضو لبلولا).ةزجتلا وس ظن «للاملاذاهيض
 نط للمال بدزملا جك ملع: انتل رهاؤيوككنادلإناو كلاب جيمس يهد انكر ناار ان نوما
 دش اراد يفت تاو. دعس داليا نسال اال نت وجدا اعلا او ازنف
 لعاشت: لن مزكت هكلوز ملا مع وتلاوج) ما ظلنادهك ب زهنلا عنوان اعلا لاوحا للبن بجوبامترناطل تلا للبت
 نعي زازعوببعنباسب نغوزم قيم أكاد اينما ديلا ودنا, 4 لجباطتلإ وعم اناو مولع انبي مزح

 لاب زهران اكد وتلا وج دز لانعاضم امال زبيب عزل ناكل نسا ءانهز تعلم
 1010 و ايلاوسا اب رونو عاد هارسمو الالات ص هزل ضمل از عؤوإس زبن عرتس د ن
 نعلن 57و غارب انومزف نايل وعين الملاذ مالا جىونش نايك ناو ديدي

 ان اع, انغاهش اذ هراخلل اوين تلعن ينمولل مال انلا: ريد عش اربعد ل زعزمزع ليجرع

 . لخلاف بكاء نمد ص تكن ذاطمز هروص:هزردزبزجزعنانس نيزيعز عوج ناب نم هبي أكس
 0 ل ا سلا

 تلاركت ليزا كلذ مولافاهنجنكتماو ناجل زعن نكرم 2 لع ادب جسالتلخل راج نيزنصغلا عنب
 نتن غعن تعز عل الز عرج ا سب نع ةزعلا أ كى عون ل نضزماوثنملاو راق زعاوتكتالو ككاوما بهذ
 ؟؟اوقياد وكب ةنساتلل ثامعتصاناهيدا متر عر تا لع هت ارئعابا لل سنابل اديربننهن اكو

 راع لان عر تيابل شارل تعلمني منح حلك أل عفوا بنل نم اناس درارفو اهجبلننااناو
 مهل طاب ناس رنا لدتا اع طجبو نإ نكلو راب تع كريب قع! ل اضن م ىزاعلا ثول
 هد جال بانعاو اكل نفع كبرنا نابي ز عت أك ضال ناضل
 ممن ئزّرلاتاذ الاغناكتاواهرتش | لاذ لتفالعهاربعتا نيب نععورباغذاءاو تو انبانصاللئانل زج
 از لوم تعمل عيت عش |ٍوصَش | لوسر سمس خان ككهتاشإرإ ,ااو ا !تيارطعنينموملا مال اف موي ارَسلا

 نيشلا 4م لش لل ثهزم اغلا ازملا:ىلتلابل ع فداتسلا لاف سعد انهزنختهدا وو زال زمن ءلزجا ةرشع
 لاف! شاربجبازع يم هب كرما هاا نيل عنيا غدرا لع( لا ةربنخ
 الو نا مويا ورع ىرعشا|لْذد دنتلع شارتع رع متلاد عزب حمد مي هزاكلا تفزرلاراشعا
 لح زنا مظحاي هو ءؤاّصل لاوفلط او دال واتصل :رصحل ذا هذا ب اصعا وز كلا ذ هنالك ز حب ْ

 اعمرع عزنءاناو موب تلاملعرشادبعوا هاف لسا: طرلا عاب لا بزب طالس نعلم زير رعودعرا بب
 كفو ترام غان العا شل تهذ نال كان هن اطل عناطغبتلا )عل انف نقلا كاز ل ضف نيداركلا عابس |

 شل طرلا نايس منبموطفاما يف جرو او اهينمودشان ماشلاز هع تسمرفيشمرلا هلع دا خصرشا
 يلف از عطنحاش اربع, كلل: كيال عش ادعو الا غلاف نبع ءزعز اج ازعسنعيبب دونها ون اموتلازم

000 

 0 2ع اولا رككح نعم | ديملا تر عتةطظ لاذ امدح اواكملا
 لثياطع ارت عل انعم لا ثطعنلع 3 ا

 دج عالؤجرعلشسو سي ءاهتلا طنز مانيش اوه كال دزلاو ترحل اركتاببن الرانخ درع ش از ال وع

 ناتج ناك هدم. ياثر ضوز منعك رياك وج از
 نعاس زعولاخزب يع هىز عوج! بب نعمك اتناك اش غاوم كبالك عتقلاو خلا خب

 الفاو واوعرذأل افق نه كمزعارزلا نانؤلونب وف عمس اهلارذ تلمح لاذ رلال تا بعتشادن
 || فزع فلا اكليل جوخ سيلا تجي زجلو عيزلا تعيب هاد منهيلبط والعسل لعانمتاد

 | 0 لارا امرا لو هرخاللاذ هل كم كج نوم ىلا كود اف كارذ فلم ىزعال



 | سادسا ازمرالا دلرتفدم مدا طم ازا تا ادعي رع سرع نقيب
 لوم وابلانزيونك مالا ءاندزو ضل "ناسك مدا! ثيجرللاذطتي لإ جرماعلا:كشف
 اواو خرم هلو وا غلافانب انا نسي زع هيل زعفتملا أك مشيش اكتمل قرف ال وشبلاو
 ١ | رهطاوبئاهيلا نلككدمسل عشك يربو كار نسا ئنز ملكا هزنلا اماهرجاضلازتلاءنمزكإ رعد:

 أ ةيرستب ل
 نك نئربدت طنلامضاؤماهب عنف لزم ديس لازم عوج( ااغلاف هداصح وبث
 سفر 0 وجم يي عسسيو وم مول
 ٠.'رالماهناككتم نظن ااامصاع موب نجيرلاب نت ذشا وهاس ل عدامرإ ننعم نما نمافاهيعامنمزغا

 م يوب ب ييسبسل
 ءرفلا ءادسشالا مىشاكاهيااعا ماشالا اهنسانزماكاانغ نخوواب ال ودم حورمو ربت وزشرانلا وسو ءانعلاو

 ْ وير تا بايام بكرت يطال اوم ماشا هناعزملا هنج لب اللعوب يارا

 ٍظ اي ازيونسو سالك خلا بابين بمال ار داهم متل لالالالا
 هنتوا لط ماشالا هن اجزم ملؤحدسرانخالا نانسي واهت وزع مايغشا يخل ازثالبالا قا رجلا مانفشالا
 ارغب طانطان انتوا مولا ء[نطشالن باغ اذانرعب اهنا

 00 أمسي نيردانيربذااذاو ثربذاشل اذا بالا عنو تيربذ انئربذااذاو لقا
 ةكاياؤحاز زيي از عقل اك دما يزلركل بلانت فعاداب اعدم كات اغنتسد
 د ”ةفيخا طن وعرر مانالاز وك ورإزلا لوس تال دلعوةناونعاب نعمل اذ نورهنب لزب نع مهرب نيو سحب زع
 أقارلز نحن علها زعي مابقي نيكرابملا نوعين لزضمهاداو اماطم رات سضح لا موب رهو
 ادد ةرطآولامعلاخ نبال وجم لهقنيزدمجحلا هلا: لسازلا هنيدي نعبر بينت زع
 ا اما اكيالجيرلع رداد انا اتايزاتما انين هتزا مجدا دعايرل ازمه املا جحا كبل عال عل ومضر ا كن

 | اا درا: دالخ رعت عوز زعزع اكاهي يدرك ا )اظل كرش كعب ان
 نها ينس ار هلق دست مجداتج دال قالو لجل
 0 عمم يسم

 0 نكس انجن دسار دس ا ير 1

 وسو وس بيوسمل
 سلو ناكلاعمبان ميمو آرو نإ كرم :بيصملاوازلزاّملاسب ثلزتاذإ )ل جيلا قاف عضوا شعرا ءالوم

 2 لعن بن عديل از عراد زإ | كلهساسور ءاطعاو از شملان وعز الهفل وسام رنهيصللو الراتب درلا
 نص تس ة عزم نأ كلنرانعد جزا نزدافعلا زو تقلع عر دبر رجا ماسهزعوتفويعزع
 ”ةلاو كرش لص كاظم اكل هزت لع رشارب رصراغن ان عشب نزهتل اوبر عماشه ني جصرع طع
 ابيع غلا أكثم اف الار اراد لزنملا تا هل كرابشالع معبد عا نم متهلل لاف متل عرباهبورد طخ نيرملا

 لال ءبرعتاهط ادب. اغن ونموت نيد قاري ادعس لغاةئازع

 بج روب بلوم

 ملابسي اح -وهع ل ل اد سييرا دييمييسلا

 - رس مج -



 دكا ل ل رج رب يح ل مح م مح لج مص عح د مح تع 2 2 م حسم
 سس د سس سجس سس 9

 اشم برر مسواوهام قرش رشح ملا 17 عب نفادادف تلمح تلت رايه لام به :نطاوولما :
 لهم نشا اكن [لاعنسمال [ فدع أر ءاتملاوزخرلا نانا ةانشلا وانتا ناسا

 لعوب علبط قنلا هدعنوكب تم تلت لعند كلغ اف امس ىو نعدإةازع .دارشلا تب نعيلج او

 2اس اكان اشو نازل انجن ههطاطع ض فلول مس و وطاعف رسب آو عشا حان ئيحرل د عرعطبا

 5 ومب حورعشانار موفحمملا مككقنٌوإط هنعوالاراتلالا لازما مزك الوم نسد هرتعاعوضجلات
 1 إةناطنولو ماقو ىضوالا مظل ع عفن تن الو كسا نزع زان نكن الاس اكل طإبلا كسب ككل وما
 ءالتناتكجألانسوهرمانيمرسدإ دجيزممنب دونت ىلورل نوكينا نمل عر اهنبنسطنلا وراتب هور فاثلا
 نطلع ططنما ارك نيييهزاملا دل مزشونبرب علبشب نو رب منبدومادجوخشبف نب دو طلع موال و

 رمسانشلا ةانشملا ءانلابنانمزلا بجو بيرقتلا نمل طنترل لش الم هزنوكلا حى وعمع) اة الإ مَ

 ىلا رعبا شل رعب بسيد نعر مز عاتعلا سوني هلا ورسكلإ يس هاييعمو ةرخوملا ءابلامت

 تاذذاكاهراوداف :جيدالافل الز ايجي ع اساء كلا هلا ضلع ءنتدلا ل غزمتإ ولان طع هارب دل نع
 هللاراؤكس] عزاك[ل تيا لع شاربعإب) أس هاكلانارازخ الا: داط عبر اكو ءارثجاط ئدُرَّصل ا ىورو هتنابدؤه بزهتلا

 ل فاز ئلوطبأك تااراون نولوم ذعلاو تام املا مذؤعن ناك ابهزث تجربلو متلافف الار او ص زوم يلع
 ولا اكساب اهرب سجن اكتاوراوبلانلطمالا يبرم انا هجم نوكتلارائباومانام نعلن دمام
 7-0 مهالارهالو نيا كالا جدام د تاع قس هنا ل وسما قادتنا زيلع
 ١ را :قير اتورلا كرك[ صول لوسرل ا ةلافدانساالادنه

 حاشا زعتومش الزج هس بز عاقل كيك اهريدا ميلا علمت هنعرقرا ناب شع

 رخال[ ءانطنو امتتلا هن ءانهم للا! دتيوراهلا دل نمتان نيتلاو كان الانتيم ملجم اناعسارسعبا

 ماليا نارك متل نلكت اديب التل خلاف به دن عوامل زج نجلا عر سابع نعرسا نعت
 ومن نعام نمسح كج ازهلعاوق هل اهلك لاو لع ما تجول د

 يخاف نأ عضم لعم ضم ةراواوطعتبل لل ذر هاما )تك اعمل اققلصرسا| و ناراذ مث قيناعلل نرمين
 نحل لسن يلع )تلعب تمول ما لظفو ىب نب بعدل ككرلاٌريِيحَسالصتسا ل وسمت اثلفو نيا

 الع لاوبا للاخر كرب نو هرعكك زيلع رعد هب ن3عأ كى دريلع تمالك لثفد ندم يلد لت يدإع
 ين | لعنرشسبل بلعب لغنا هلو ع هتدا] بسن هده! ل اكراكمل يعور تير هدو عل :لجزم كلا ذه كلطزم
 ]جس هدذو بلح ناك ضن )ناد هواش ماطمالا اه اكم ضني لو تام نان ملا يعرب ثؤعباملوسر لع دزجد
 رغعلالاعلاولوعْعِملل ءانبلإ لج عم 2مم نيكورطق وهن نيرانلاورلؤع كانك هلو هل غلا تارا

 ناقد: لبا نحن نادنس نم نالها |وضمو زباب جم مامالا وزب باب زري ا هه زج رطبا وضم دذو لبلاد
 تامل لتعمل زعناءلم زبى يجر مل عزع نحن ت سو نعدج از ق يجز عل ع [5لاملانبجيزم ماطالا نعوض لاو عمد
 اه وتبكي مهددخالاو ندع ومالا نازل ومال اذذ فيض لف بن لعل هناضر ا: يصعب ساّتعلا نع

 : مص كلذ نكمالومزاكةلاةمفيشولا نلف جرص ل درزمرل نتف خفت سراوكلو ربل ال

 :لجت شخ ااداسزهزهربادذزب ك حاحا طك نمنع كلازب واتح ل اظخ ةادن نباح معتدل ولن
 ليوا يضئ نط بدها ) جو الا ءاطعاومن )ميلا اهزخ اخراث كادر دج ىب الانا وىغسف غاكوهوذلا+
 يظل مزخ الانا انف اهني كادن ثلج انه فنشو تاه دلل ءنيرضحادذ الاف معترك للامام
 مثابرل نبش يلح ءاطعان ىل مت ملعن يبجي رع اهاطع افيد لاخذ اهلج ميوحاتلافرنعفب خخ از ىلشم

 اذخاو اراك نمذ ايم اجو اما مخ ورمل اان اوائغب )شل شال كلاغن 0 تضاوامب زن هازن



 ظ وح هل هلع ا دمع ممل نحنا اج عج د ككتم الاهل بول )نبتة حو اا. ذيرهلو ءانعم ىدوبأ

 يام رمعمسم ب ماحس يس مما
 لمين ممن وكتاب نزولا لقا ظخ ا تيله أن عر وبو موا ىسوعزب نام نسب نردد. جوسوعن نزيف
 نبلاو كاب لجل علافو سبب نيدط نثرت خنيدلا ركاب لكلا و.ءطهرشا تم متنا لوسيد لالا لت ملص, ازع

 06و دبلة بلض ليم ترلالعز لة سم از عكر جوع 4ب دال ل ذوزبلا ها
 انوي رحب ءازح اذهتطعنب بوت زجولجا وجرعدعلا سب لبتكدلاو. طع شإصرلوير رو جورع

 اعلا عانتسا علب علقو لاف عضوا ابد كل نمو ثراولط اندلع ة مستهل م نمو لكل انة وجيت

 01 عا ا يسرو رمع ا مس مح يخل زل ده جيونمرفو |

 ف ءاز افطر وغض ديزعأ
 اكو عندا محن :ءلانن نهال لة دازعواس زعم 4
 داون عزف شحم ناف يؤ اغهرجا أمر عدت رماه شقي زاونامئت كش نارلاتف لو نشا ومس رسم
 دقن زي جراتيلص ادب دلة اخاراقز عرش مادفلا ار خب شي نعيبازعهزيلا مي

 | فكبيبج | ةزكاطع) يقفل وز | ئرزلا نس لوطج ضبا ذارتا زج ل ليك زعدتلا ئزررس نكلوتشغ

 اقرت لكلا

- 

 0 يسع 'الجرابخالازب مجيبنقتلا

 نينجا اولا منعت داك اهنم.:ف اب ل تيجي اهلكرحومانافوا نوهت الع نما نا وااو نهوكمأ
 ا «دباة لع بكل :انالفم تكف دمكالم كتل نود)مل نخب تاكد تاو لالالا

 م... حصرس سس ١

 هراوجو نأ ء. نع اب ا ا

 5 عترلا نو المانض دلت انعتقنز اع لت طع ادبعو ال لاذ رعطالسنيازعلهسنعفقملا
 لاب متباوفوحن اب علب اع ءاذعئانياصا اياز احرز تيب عسا لانغ بلوف ذلفلاناوعا دن كيوتل

 | اعدادها رز بدار وانة عسك خم تانج. وركمامونمعز ف دل هظضتيع
 | قلبسنس اهل تريطعرضادبجب لعد لخ لاف عجصنب د بلولارعنزرجن يقيجو للامن ماشمز ع كلل م نزح ةقشل

 | *للزانايبزتآهب ناكون ىلا ءالؤل اعازعؤلاس هزادززم بناءا يلوا لتر بعتدادبع و لام ونعزماكواخ
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 اع ياع ا[ اضن ل ضنا اننبِهيذاَم العون احن طع هلت مرلا نع شاؤتك شازوسدل ةلارتملوممحعا ا 2 م 3 7 0 هب ٠ "ب 03 م - روح

 ربع اهازع طبخ عمار ازعو يلع دوضر ) نوسوصم# انوع |زروسا ملازعدن بلا تين نعرادن باك نء 5 : 71

 نينعتولو كراون داك هزم رسمت 2لاطن ناو وموت عشنا ل طنظخدلاة را /لقمب ا | يل 1
 نال مدخن كريات ل لاذهانا يعجن اج عمد أو ١مل غت .هلارذ تلمجتلفف تامل نيل اردن تلين ماشا ْ 60 2 3

 م ٍ :
 جراه عش ًلايلااه.هزفوافاعإإ رهو اذومس اهه تيتا: : مرداس امجعتناكء الص كاف نيك مكانا 9 2 0

 ب نوبت د لازتفكأر اناا عجمان ارك بع تلون نابي 0 90 2 )»

 لي هل نع لاباس ان طخ يده اياك 1 ١ محب 0
 2ئي 4 ح11 يحتم :

 ْ قوي 3 مالي طاغلا ننال لعد ربل كو ئفغش ترد وسعر عئودر ب لفشل تيالع ةتاربعوبالا 0 0

 نك يةرعرلادنعرعتتزعيعلا خازم :هتعاكب زبر ظاكد ونمو دزعو نما ٠ عج خت خر
 , ةطةلافءاصا كيور اقل انه كارذ تاج هنن راها فوس دواي لعشادبعبا عع تيملاةللاقلا نع عب << "2

 اتعب عز رعرغر از 1 1 ب نان عد ائكاش حضن انمدالسملا جرير لعدد ها هن رضا ضال د

 د ةضا قى ديلان طتيالعن مولا ديتعنلا قسد تعض ببن نحل ًءازع ةرهز دلع غتيزع نعي موك و
 افيد عش ايش ارعقنملاب ,ءانمزعدتلاائكرك ساروا ج بتكلم: ١امالاغن كزغاشلف نسل 0 20 6-2 ْ ا

 17 نجلا عارم تابع عمد اكاك يوازن :دلف زلال اذا ش اعملاريلعئانمز ملاذ ايم
 ا سااغسلاخلاة رابع شاربع دز ءةلط تعمر لن هتادجعرععرانيلا عدل زعوبع ني زجزعد كاك | اع 0 23
 ايس .هلنازاوضررد هلداعزمو 0 يتلا ب ندمان تتمة 2 تي كمر ٌْ

 يفر ا ا و سحو 0 مط زلال صا 0 ١ ع ا تضع ممول 00
 هليل وإلا طف لتعرلاو يلع جوبا ل دآجلةرتا لوطمج وسوم زحل زهدي دبع

 ١ ًاقجلاناع الواط اح الواب اّسضالوكن اصالو ءايس ءللنه الخ تنميه الو كل وامل كَ وقف باككانم

 نادت ل دسلطانعملا جاز ميونخ نبوم وتجد نانكا سبلت اموال
 |خليزالو ىن| لع اططلإ كسرت اذطاشتلا اتاوربلةزمذتلا مهد يح حزب ناذ باّصلا اماو نس |نيغباسرئاف

 نايل رح لانا ةراق دامني تانك ا ءانطنازمتل احا ةراربلاهتا
 اهبل اولا !وءابتلاو زباطكا بي نّتلا هنو زباككاوا نافل باكو ””ساثلنوعسب نبذل كتمارإرشا
 ءاسئاروتلانمرلجو زنا هاّتتملا هاملإو موف :نيالا إلا وذ ,ةدزاشملا ةرشوملا دانا هاَتل ابتكلازم

 أ لاغباكها,صاصنخا ةرايزمس اكن ونش ري اكرام لا مظ :ل مالكلا اه ضنعب برعلا حرم م زك كوبا هتد كل نرنعو

 كا اذ نزلا دهب مهب التانغو هن غشت ناكراو هتهاذفانو هتلاشجب
 ظ أ اب جلت عملا هرتلع شا تع لوس دز فت لع دبع رجالا يال عه اهالي در
 نسر )ناثاذ ىبب عانصز هزي العذل غضا مالفلا سكر جين بردعدصب وعيا الانؤر لزااداحا

 نيفادا. رااح باعها يردظداب عمتك
 يسن عانضلال ذر تييلعشادنعب زعلت زعزهسزع .تعلا كم ازكنلاةرسشككمولانم ان
 ظ 7 عاصي ةقاو دمت ءلتولاو نلت اقص الوتر ليي تعتوف
 2 ا دا رجا |نيغلادز 5 دانضلا نوكبناو نونلاكن بسلم ملا نوكن المج عاتصلا|

 | أنلا سب نعزوسزع الحا را 2 كل أد باؤشاو علال ناككن اتناوهإ

 ظ

 أ . دعو كك رت مج 9 رع منال - طع تأ )نمسا ناد ا اع لاصار ةعال_] ]
 2م 0 يا يحوم 7 61 ب

 د كوع 6-0 0 4 تكلا 55 2 6< نال 5 60 1 6

 -_- - نككز جت ع دل )ا 2 0-7 ع 7-5 َ م
 3 ا 0 5 ١ 1 20 عر

 7 5 م ِّ 0 | عمل , ماكرو ع
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 ١ نع يشد ١  1”ح "نسم 02 نى. 2 © ايه | لسرازجرم 9 طراتب مانام سإ لاط ءاغا ب: ؟رودن املا وز تعلع جدر ز عبس از عبو نإ

 جي تحتج | (اهقضتتاف ؛يءالعا عا كارن دل ءللاطض ماجا ده رانعم لتر ع اربع ل لعانطهدلا راس نينا
  38 1 900مح 0 ب نكذب ةآو 9

 لا ردو اةلاعالارم من عتشعو نعد هنا اهواك <ناكراد نع هلله |ناتحااناو .ركمزعزلااو معو نغشاالو
  1؟ ٠

 0 لاو لعشإ[دتا قي تاف حزم جومنم نك كو خازبا بك كرك ماقجرةوهاس لان كلؤع ءللز
 م” 5 1 الخاتم ك1: كةلومئاذر كاتس كنا كارت ىشبإوانجلا ءاطغا انام حناكول ررج»: طع يحارج

 ا ير + ا | | مارال بلا قليطباشس مهران رخال الل ةلالسوهو سومر كوخ لخاتم ةدومركى تلاد
 < . < اج | ةاؤقشا لو رخحاراهؤتيابلوغمجدبازعراجز عم نيورح ب نعرذتلازب دع ازعناجتطل اك. كنس لع لاذ
 ني 4 | نارتو داك لعد لصق لوس ملاذ غزال ءالطغا الام اكولو ءاطعاومضإ خيل لوم جوت نلوم

 2 يللا انس نينا نعيم كرش ا زم اجلا وسع تار جدخ ضن نيون ناكل ظالم :شلاةمزلا

 سد نإ يد | دطاشزاكيلعرإلالو طرانيزال .رركملاهن ماجاب كر عا22بلوفجلبا كاملا ف كرادنن عكر ازعلا شفنا
 مع < "< اس فارجع اكنأَجَلراجزا وي نعبعه لزازعناذاشني ل بضفلاببيردنملا كك بطهران الو ل وكبتاوسسكأذ

 2 2 ل 1 9 : / , 1 0 7 2 1

 أ 22 تع - | للعرب كبب ىلا دك مرد بلا تاككألاة سوبا ادلظ بب اكبر اهات ع ةلشلا

 اج ؟>. بج | نكادتض باك سانلاط خباب نكرع ل تعدل دنطنتلا ص هتالوسرزاس البوتان زببتبزرع

 تى رمح اصأ ةلالوتوالسالبي تارت ل عتشادنعولزعردلتلاعنتسملابسب ابالي اعتتب تدل دتناكتانلف سول

 1 تحولا عادا (يت طك( 5[) تفصال طوخ: كلفن مالا دكر ماتم رعت مملاومبلعسإلص
 | < كي انكر انما لسد لوسدللا د ما الغر زاك خال زمالجد نار اظن مخي بككرتينلا سلة دطاغوزعيس ذل نقش
 أية[ | نفد رع درزي زحديلا نحت هل اكككضان نط لال ةيضاذ كاؤه الافق الادسع
 هر فكر حر راضأ ةلافضا يزعن اعز عزيشحلا ببي طراشاناماخئايتكاهنم غربكع اؤنادضتسل | يتطلع شادنعو لالة طعام
 | 0 سس | داقشلاببب مثالا كرامخالاٍضراطبالدلشيرجادنه نيب ذهل دنانير ماب اي تككؤنم ربكم اانا

  فدكل تكد هلع [قلص نالوس وكلا: 1تيطلعتدادبببازعت ف وكتنارعمنَؤلانعيشاهز ميهربازع
 اتلاف يضع راهب عرعر اخ زنود مب ولا هلو ندم نال فطا نا وزماتل| ينج ناوعد
 اهنا ١ دلعت[طصسالويؤ هن انام ]خل انمدنينعلا صنعوا نحزن: وهتلالضلا غاكتانجاورثل اواوبكت بارض

 دنت أصإ 'تازجهراز ءانهزعدمس ندعم نعنالسندابعنزمدجانيؤحسب بزلا ئجاوهوضلابسبسجزعلتقدلا
 .١ اطكمأيز جز مزنالا كيلا قا اهنا كنج الاهل ايننشمرلا طعام ازعل مرار تييلع
 اا بهو عفا جلععرغ بس رعاتد اك إذ ب
 | مدجادع لككل داب كرارب قم أباوعنبب شعب دشن تداول 'كوانكلا زهور فعجإ لشن
 اخد لاقل رعبّتطعنبكلانع انزيم هبب اكمطلب يلا رسالاو ردع آكبلاو هلا اوال

 اكلت و هي ىو 3 :
 | ثلا سه ذاع نماوماذازق ضمان ل ىرلاوئدع شالت عئط روس ءاولانغ زرت بلو انابلاةلكلع
 | ايو طك دطعو اهر جل اههر شم خراو تماناتا نكون اهناكاه نس نعناكو كي هنو ا هبي ثظاط
 ىلا ا شم دبل بكلبي اقتكرلاهزبطتا قصدت ازوسر تبنيه:
 دل ةعرلاورالع تا سوتبلااهبلعجاءاذ ؛مداةل ف ضص# نييتلا غلشتع اكرم ( رولا يئاجلاومب ؛ادجام
 مثالا و ازكلبا بلع رجب عوحانا شاقح وب احراظ ابو ترمز خوتتلاو ءاطغا هرج لنج ]خباش شلاذالو
 ةلاوماونؤاكته وانغ م عجل علاوي دج اويرمولا ما ٌةناكسولاو ولي واوعبدو نيبرغلاو

 _ | قل ةللطضم اول نسب لتس عج نئيتلاوطللا ثيل اورنر نجل حبا وليش مد كان أ لعبت ن
 نمإ| اكن ودن ني ناز :طمنانةيرعدا كرب نعوم ازرع |كرامطلا نبل وريككالملا ركحلاونالملا

0 



 201 ارثراجلا انهن نع 4 صم اقانعم مالا

 رضا لوزان ؤز هسا دهس اد عراف: هاش الا دانا
 لتيلكش ادبعوالاهن كلنبانار نجا سلع نمر الخل اذ ؛لثسملا ناهز عيلاسان لاب لعرتنادسعإسا لقعال ل

 نسر | كبطعا انيزرشو راش الاه لفل ةمملع سارعو إل اظفالما طراشن ىردااممتاوسلةظانذ
 اننحلابسب زنا ىلعاةيزدب 02! رض اخت لاف ذل بسكر عل بلع ادئعابا كلاي فدا زهز عزتبطع !

 دروب كبلادع ون اجب ائلارج ا ىناءال متل هتلادبعوبملاغل رجب دازجت زب بوا هي نعول نهضت |
 ا 4 ىلثعرلاعمطعنإ لتكمش اروي لع ينل ساب اكل طغت رنج ازهر تف بلع لس

 هنغلا ؟نلايلاونعاهس زرع نعت ل ابسب ىزحال عاتب ةابر مي[ خل جنو 4راًررض تااذانا |"
 25 رعب سب نع ازعل نيف خلا اقلط دالاس ىعاب ءقكدجاتلاو ب

 اطلت لينال ك ترتسم ءاضلارب مانا نتابع ادعي نعتز مانو

 دابا 10 و1 هكا دراما همر ضخم يم لاغلاق ةاما نسق

 تن ةرالمزجال انف دعننفااطزركنالا تان رب مشل ياعرب مدار »ناكوتلازملا |
 يل محا ورجل ناتو صاد كال نتف اذ ابيبح ا! لاطفمنم ثور كلاةرلرأعا |
 "اوسع نابع مانؤرضنا تلف طش ابو جراقم تاكو يلع ماهلاثب نحا يبان
 اهلا إيلا زخات طل تع اهات ا سدت

 تك ىف اههجوول تالف رايلي ريطع ا قموناتورلا عش القا
 ةطافاشض دلالات فوز ارلا ماعتباب ازا: انانخعزرسبلا عططلا مش رنباهن هز شالنبال اذالبلف نمقجووشاد

 اهجاثيل زمن ورب ندحس ل اظن ا وجوز ىنع ةارملا كحل اغسرلاّبحاىجا وترا دنع ظحاوا ضني عيإو اضم
 لايياز انعم ها ازجا باكرا ب بهن لاء زاك تدل نوايا سيزملانيتفد

 يدار ايلعب وماما امنم اقسم اكسر رمت هسءانعط*
 0 انف هذ ا يجولا ل 2 الذ ئطشماناز عفا لاطفمنعوتانن امنع اهنا لعا انا هسا وسو

 لش ناكسالادسسنصبكمن مانع رد در هن درعا اس. 1
 ”ًاجورل نبدا كا ا ١

 كبوت تسمت الو هبزمل اًءادلانهرسللاطنزلوصوملاوزلصاولا نما تئرلاع تدع شا صشالوسرناانغل ملا 101:

 جينك[ينل ير وثم زاصاولا كلن: لاتلاىلاءآل ا نمداف نيكالناهنإنش هني ةلازلصاول تيدا
 ةتارعتب نورمان ضل زعطلبس نزله زح علميا اوانموصوإ عنترماههرعش عن الا لتخام اس

 2 ناز اهلا فمر تكرلادربلع تالا ىرانج غن ااه لان ةاضانناكلاةلتابلعسا| 0
 م فلل دطلب نإجخالار | ليلا دنع حا ءنوددئيسارتا وح اكزيشان |
 ليز توازي زل تزض اناا طشاشلا.نكر لونا

 دو كلون عشب مهاجر اريل طم :سلشم ذا مازعي ناسا لعزعل خزن مساشلا وجنب تحبس ةازلإر عنج
 انياب شادبجزعنزممن يزعل ان عزعرجا بيبر ثشبلارششل الضد الكل رعب الل اذ قينص ا هظخد
 1 ا ا ل ل ااا ١

 :تيمازعاتم كويل قع جادو رهو رغما سك 4 82 كتم ملوصؤاددلصاولا الص
 لاعداد حلا تلا لخدب ككالاطف ت لو 0 د سيم
 ةكرععا دعاس اب ا ا اوطورش»نمراتلانم رمد لتعر .و لو زعيش الزوهه ساء رسبا ريالا
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 | يدنا عنبنملا ب عدما6 اهيبكابالرجإعل زا ولاءاتفملا )4 لت هلع ار عبر عسب هقزعطانلا
 خد ثاربا رجا رداطلايرنقلا دنت غل لرجل لع تنادعو بالخل نم دز هتملاب بوبا نييز جول و
 1 ع وكدا فخ تم عشب علت لمانقل ا زخيملاوب الن لاذ اشول رجل هس بي نعةتعلا كلا يلا اهله لخدب
 اني لامر ازعاج بسب ازعل هس زم قملا كرات تنرزتلاك ص« رفكتانشمو بلك نئنالاانمئام دبه راجل
 | | 66ةمن عرتم شلاق تابتخلا ةراؤبلا يمس دلال ةتيالع.ةدادب جب زي ازع ةطاطلا يعن يس نع
 .. مال: قناع تانغ اساتشملا مرطلو نانلاب تانيا نشل ضد نب نافنتمعامشاو زكر ممإش
 : تاوم وت رعت ادضعإب شقاوة صن ز عمرنا ناو ان عبو وكلا نعول كم سلا الارنب دأ
 ان هبا زعل .معسانبةيعن ب اوما ضب زعم كح دنت لويز نا ىودر ياهي: كركر منول مانو علم
 املس خطر ارا لكم لع زكا دلزتهن زو زت ن انهم لراس: رئافودنعرعنتىساوموالاةدالبلا
 لو تايم راو عدلان دونه م”نيؤح الاف كلل كوم ماشاف بل انتل لجو رهرد تلا ايلشب

 يسال مكر هم لشد مح ارزه تمض ل شبا خالل ا ظهددضلا :ءايلث نشل انهو نهرو نلضرشو كان ارثملا
 كنعان ازعل نعالج ازع كوبا بب رج مزعل اكن قتلا قهنم
 همئلاد 'نكلاوزطا لاروزا تر انضلا وهل افريزنلا لها نط اىنابوالارمرصيرلا كنان كلان شنا لوو نع

 يجو داذو جال ولازم لعد كيلا وبم رشوان: اكدانغل ا رئطبع لامن هلا كلا واهلا |
 نتي زعد دنا كاس هلا ولنا بابلارخاو ماضل ين ولت طعدنعنابلا منجي ءاود نيل لاؤالا
 تا جي ركاوهو اجر مراتلا رميا رسالات ءآنضلا لو دنمعملاؤت يلع فمج يل زعقيمزعزاكتمزبإ
 "قالا قيمز عيل ازعتلوفسبز عا بلا كوريل زحد ثنا يهم تاز هت كول زهير نم هلا
 1كم قل انورهنب ل: ثلج انضلاول ةر لان ودهن اكرتلا لس زع الوم لتاارببعش اربع
 ءاتضل| رسل ونم دولا عوج نبؤبد لالا لا لع زحل هاله ذلطالا داش انومنبوازطاملارضاعأ
 نيريإة لازم ىلاطن تلا اذاتم ءانضل الوم دسمدلاةرل تيل عشارشع د زعت خنين زم مز ع بعدان كيما

 لش لوبي لتي لع انو يحلب ادسملاذاشولانعلهسز ع ةدلا كنار بسن عل نشل تراه دش
 "هس اكان نعل ثرملاوه ينجز يتلا زم ]جم تعش لزووهل نانغلنعرلتيالع شادبضو

 ْ كارب عرجنءاممز نامل نيزيعأ كى انتل حلال تما بل عشا دن عدا زعم احتل رعزمل جد ازعل نبتمع |
 | لبشار مجضرال اذاططحاةلساذهرشبلب ارب تمثيل لع مدان ب اعلمي ل عش ادبعوب لاق لاق اعايسن عسانا

 ١ نيب كل: زموم اهتاخرماتلا ب ذر ذل بيلا رهز ضال عايزك مدارمن اهتاللاونزاغملال-افو
 تركها لنعمل اوملع شافت الوئسيرانلال <ابل ع ارثع انجن اككروبطلاوروملايتالملانزامملا
 | "تلاد. جمزباهرا رماه ننوضضربنونفرنو نتلاو كبل لا يأ يسب تازككاو بانو ككازعب را ماو نيل
 , ركلات طزبلاو نضل بطلا وزيعتيلاو يذلا لان مصل نككاو رول زعم قب ناككمدوأ رينو بصقلا هن
 مان إانللاطه ل تمةيطعشنادبعإاانبئاف نيل نر لاذذإ لا زعداهيزعجاخ نيب عن اه سا كلتا ككع
 نا انفطفر بلا ندضٍلصاول منن لوط. انظف ب دازل امان لغاز امر كانا كل اضن ن ايفل ابح اضنالي زعانلف

 يقلازأ لامر ككو وضل او زماذاوسب كنوع ل جورعمتا اسم اما غمار كوب وكك لن ؤعب ثدرا ام يدفنال
 تاقاحس ولدان تابج انهت نين لس نررهز جلع | كم سلا عج '

 الطير غم لاظفز هوما: برز بضم جبد نحيل طال نلت
 تهاكذولكهئغلاوصبلاوممتئاثال اوعب لاذ م انا كلا تبلاظفذإ مسا عامموهاّءاو نهب ااممتادأ

 ةفاودقلا ءاشن ناعم نا مرجال درعا وعز هتئاباخكرمذبالا هذه مهما ذ ناكل هت يبلاطخالوعشم |
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 هلا اكل: لهوا كلا رون ناكام مفعم | لع احن مدمكك نان كاب ارض شغاف زا اضختمال
 وافدا التزم ثذحلا ب بيب الها لكن انرلط المعد ميشلاو رن ؤكالا وكل ناد نكبام] كرم لاء طسد
 "اب اع لعدشا خانت ر تيب عش دبع ديانرع خيا زم قيل ان يعز عليمن م هربا زعباتح ان دل < نعمات
 اهي اككلز د |[تيساهمكرظن زياني بصل كلئدنعءافزدتصم ببصانكواضرمهدظضر انور ههئنل كلن

 بل مرض الون كوم أبا مدنا يداوم طول رش لع نمر اذه االول تلا زكذلا
 5 3 5 5 ١ ١ ٠

 دصاانلاسلاو بوهسن دون عل اصح نزعت ملز عل حج دوو ووة سل
 اؤجانوحك انج نجلا جنا ص زتمرلا دعس[ صيِسالوَسر تانيومج نها شلفود اغلا زعل بلع
 نما الاوز نر ااندراول نيبال امها وزيرالاو تاويل فاخائ لج لسو عمنا كلاظف كب

 لت با نالاضإ إب لاذ م نوعصنا لولا ككو ىهازوهاذانر مربع قاض نطيل نيل عاف كاد
 | !فنددف نججزمئ اا”د نمل ضرالاو اتا انهاشام عضوللانه تنجو نطل ضد ريلي
 نضل الإ عرج اكركعجخ ضحي ءرادهاورلاطبال [سويضنعمتلا  ىزشلا كلل نلزاطنشس مث كلا: لكن عردان

 ناز نعزع هزاز عالحلاكيرجن نعم ازعوبعنيداجزعيببان يلع كم غمزن توجاوخوروزجإ عرب فش
 "دة طز انوي نيسيرال جد نم كيو اذاددنغطلا ملل اهب ناطبش قالولك لع شار شعاب عمل انج
 الذ قاسن نو ئتحاهدسر اهيالع تت نم غن ةتيبل ابح الجزع ثم ع نموضعلكنابتلاكاذ عضم اهلا
 مشن الب بم رزعمقمرافوه) مد وملا مبشن ءاط مزعج زربلاو ظنملا ميعاد رسم ؟رهزغف رأس
 م اعزب ازعرجإزعّرج [كهندا آتنا جاك اب اكرم ةرلابإب كنا هز ينزع خارج فايد والاددص
 الخرباكو ةوعتلا مذ باضالو ذعيجتل ا :جزمؤبالا نجلا بلت يالع هتلاربعو الاغلاذ ءاحن زعمالبلا لن
 تالا لوجر تا لوهساربعإ سمبل ف نورمزنسيلز عز نبل ممرعدنللا اكديم بج راج
 ”بنين عل سالك هللا ليسن عن جه ممل عز جز مرساتلاز مولر هتلر ذاّيوهورلهاىلاةتباظنبال
 دعو ال هردنفطلا مل لاشان طش عملا طلسامو نيرا طبرسر نهب ةنيرضزملا زاد واذ هلرعورنعوا

 وعملا دك ميعربا زعل هس [يلْطام كلانا و ءاب نم عيز كل نكراكاذاة ربط دض الا خاض ام

 نكاد عشب نعننعااهاهازجز هرم هاوي اولخفنالل طف ضاحي غل نجلس لافتين لع اد بع هلزع
 زين مو ملثم عم ملازوصاه مس اميزجينا حاترلا تداعب زج دئحلا قاف ذل نعسسغ هزننملاة )تلال
 لص اذمم لافىوادستملا_بلكر عز جلا دبع يل عزعنرخجا ل هنن نه ازعر عم نيل زعتعأكرعم»ج نع ةزفب
 | نعت ازعل عز سون يرمانجنع طك رنا ءامادنبب اكيلثلا ةنانتلا مني ناسا بضل زج اتبع
 هّيلاحؤملا هؤعشلا 2 | لت يخبر بانو عفعفي درب اهضزما هلا تن ياكل اة لت يلج نبني لعن عيد بحزب ىو
 لير زعيتح |أك تانباتلا هنرب نيو تل خامل ىلا يشل يرش ارئاكو عاجلا يت ناورككاو نتصل كلا
 الغ زر كادذ تلعج نمل ظف عضوملانهرعفرانمذنظخ تنك[ ل عدت ابعوبالاغلاةريجنبمجنعن انس نب
 أ كلاي كلها لعمش |ننما له اىلإ تب ظنبال, ليغ كلذ دل اذ مير ارجل نظن هداجحلا سلخ رف نوسيتح اذ
 كل انينب كبلشلا تف انتل ننببوهللاو ءانغلا عافسإلا إكمال عمت اهبع ل زعنبنجزعرإ تل از عسب انتلع

 اضف وفطان دلو غضا زم انتي عفمج هيلز عنيطط نيازعق نما امير نبذ ع نيد ازعناشالا الك عرزلا
 اكاط لابن ناطتشلنعوعور طل ناكنا وجو عدت اهبعدنن ل جز عدتاازعجوب ؤطاتلا اكان
 ءانضلاد طخين كتناركووسانتعلا نادل ةومسلعمتداناواص ناني خلا شل اسما ةزسو نب ايما, ءلع زر هشمزعنعلا
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 || م ادودتلا كر كرم تلا سلعل وج يطل ديدح 2: يلإر ثنا كازو ثانانفلا ثيدجزلاو ثارجلا يشتد |

 1 تي قالب و دز كسليمولغو هدرا مز نحن يلا دولي غشلا يالها

 | ل سر...( لااقلازعةربقز تبسزعطيازبوهعتمدزعتملا اكن لإ ف ءاجايوزافلا عسب
 ' ملاسةرلج لت ماطي دزه تن اككاط ل طاملا كس ركاوما اولكانالو لبتوزعمتن الزين عتيل دعششادنجإ انا |

 1 بي| ةرضتا للاهل اة تيالوفصج زرابي وذ جر علب قاع جتا كك ا ةزعلج زحمه
 14 ا كاف ثلا امتنا لور | لله ناظشتمل |ليعزجرجر مالزالا عبانضالاوشبلا 2ا2)]مرلاوربلجتدإإصلوسر لع

لانم مهول عنب انو مآتغل الجص اشخا .. هايراؤل ارامخلالاعومججزج ماعلا كلذ لات
 2 80-5 9 ش اوم عنلاوزجا

 ا نم مللالالزهر اتم انب دايو فرانلا وهلا عناكب جيلا
 1 ل ااه لعدولا لتيار رم نمش اكل ةوومام نود غم ةبيمتلاو نادبملازئو اللا مساويا
 اي 2 56 | امادوريطإالإلكجالا اصول راضالا نه كنجولابابلانت!ءاندرولا عطش سراستتسالاو_ا8لابلا
 0 كمر 2 |... ياه اداثخءاهددعلكبد:ننؤرل تورينو ع كيت بالو اهم اوناوتلا يول
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 ا ع (.7١ ماو صبح سوالف جوناجعلا درماشبت ضب مزاح زرجلاطف| ل عدلاءشالوماملا ءانغلا ضنا مالكم

 نال“ | كرام نعاةقلا كمان ارامل وعاطملا بارما شملا للطالب ناي مقدما !انشإل سبع نإ

 ار لل ابجي نيليجز نعينرب نبب وعز عج قمل نبق يخن نين ا |ةرايفلاوهرسإمل لومي منعم لاذ تؤ يعز كار زع

 00 م2 1اس ألا اك مارح نافرشم كان الل اطق نورمايدوضتبملاوزوجلابنوبعلب نابل الث طعش اودعبمالت لفراق

 .٠ ١> || ةقعلااكىسوهلافو لكون اراينلازمنابعتملا ةييزوجلازعوهنب ناكل ا: خلالعهتئادبع دياز عن وكتسلا صب نع
 1 0 با اسم عرشب امالعط تل د عز كن ذوات ةويعسر وبما وزع عيؤعس نرد وزعي تل حاعيجد جاوز هسزع

 رت 0 | د ةكيضازبعرعتم اك ها ءاتفنخ نشطباعرعلاةراغلازمد تام لول اطر طككب كنار افظ نيني
 نم“ 1١*0١ || نعله لعدش ادعي لزعجرالا كمت الو وز غملا ل تاللاذ لجلي, لعاع رس رعي غال مل زعيراوضص
 | "هنن ارعإزلازعتو بزعم زجل وسمزح علا كريز مطل بتل ازعيلترلا ولعل تعقل ومد

2 0 
 عاجز بكا دولاخ رز جن عرج اعز مارب موه ردلعرزابأكو زحاو زيعرشعدسرالاو يرطتيلاو ديلا
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 ينته 4 وتاب تدبر اسمها انوا: اكنمربتلا رثا
 نول ملال ةلتلالع هتلاد عيب از ع صب ديلزعطاقحلا وشن جوجل نعله سبوت ارنسيزع هع أ ١

 يع ان ضعي سلا هيتلاو يرطإلا بلع

 انزين مدل ]كو هند تالا فوتيلعهتاادشح دز عدبزب نزع زع كك ماشهوخا كنب همن عرس عبازبإ
 تب عربا ةيتان بو دل نق اذ باموال كسطانملاراازنتانعا ظ

 كيل رَحل ا تءازوالا عرتف انكر هلل نراضملا اعلا نما تسهم لملو هز اهعل 2( كتلاو ىراهل نحاشمملا
 نازجرهنعت# كناشا اهو نطيل نال نموه ةاشرنش'نيهاش .وآّحاشموااوشمالخامرتع ل ككهللاز رمزي

 فلافل ابيبش ملزعو يقل نعلشس لعن | لتي لع هلا دبع دي زع ةزادزينعركبن با نعي خنإ كي عرعل اضف
 لع كرجل لازما معسل لاذ نوكيا زمطاملا د22 اذاكانبالاظ ككل بيعي ري با
 وييملاامكاذف نهانا مر دددال انج تيارلع هتنا بجنب اهدي دا ثنكلا شل علطملازبجزعنانسس نب قكزع
 نايف هسزع تعليل لاذ نزلا اهنا نولونب مولانا نلنغلاف يتلا مر انو هئارب عيال
 كل ءابشالا نهر عر تيلرط فا انامل ذل بضغلانعتشا دبع بد زعل طهزعرم اعزيتاد بعز عونبع
 انيللفلطإلا عمد لف نوكبامجإ يطا لاوقحانيب هتبؤزجانالافمدستل الانبا قح ترش يلامس
 ترتد نب زمن بنب د حل ازعيزد و نع كتبنا زعل هس اك ديطلا نب ككر وتلاقي لسانا كن
 اب باحز جاز كوحامو زا جا سيرك بامان زمخدن ولان

 هلو يطلب نوبجلرمؤو عيرمفا جاك ادن تجمل نخر عل الازم ذيب لعرب ضب ارم دخد

 لش ادعي ازجاذ نعش نعلسزب نورهزعلع اكلهاىلا هتناظنب لبو كلاعل انف ظنا نكواه

 ضمن زعنكساافلازى وينج وبيع رارغتع اكدت هنملاه عاجلا وعهافف عسلنعرشستل

 لاف: تلا بعلب كلينت يلون انااا ترب ب يضم ناز ءاجلاة تيا امالزعا

 مط ناكر يورلاو رشح مت حيص هتنالؤسملاذلاةرتيالعن يمول سارعت عزب ن تحل زعسم تحب رجوعدبل |
 | 00 ل ع

 55 بلقلا لان مالح ا فلورا ماعلا دخ لج تان كاع هتناربع ها لعتلخ لاب ابر نزعل لازم عسمزع 5"

 ْ انقاارتحلا دب زعير زعوبمس نزعل كوب لجعل« نزلا يلج زمل عام تنغي زل خبل طلاكام
 0 لاف يلي راش دن مهلضلاكينصتتلا دن لطم لاةرتيابع
 اكرلا بانك لطمو ابصعم اهيجآلل ايلعلشلاو رم ؟اهملضو لاجل اورفكاهز انا ٌناف

 ا يضر مارا اسماه بج عناب ملك نمر كتم 93 مرايه ملا! بعزل ورنا ميغ مز ظاذل كاهل

 كارا وهني ابل بعل حران والا منال علا نوال رصد دنيا

 : 1 وا او ا سوال ملا
 ذاكر عت هبي أك كمين أ ١حمام دانا عزطوونعرلاو نر نمل وتيابخ
 لال ةنإل2هت|لوسل لملابس ادسم لاذ درا دزعنانعتزتخنع شبت
 ماتينص امو اذتهرس نافذا رهنسالو نمتموهو نجح ران رسب اكو نموبوهد فزب ن جزل نزال
 ةماطلا باور اعجاب وهال ءانسمواهانبار كلسلا ذز) ممل! نيسناذ نيس لوهاشتس خازملاةزج

 0 ياا وش رتوملل داك :تاذوا

 ه1



 1 حي 7 انج | اك ملهتلالو عرانملا صن لا: لس اهدحا رعةيجزعالعلا زعم «زعنب لزيت زعنأك ماحس
 يس . تمر _ | 1055 ط(رجا هان اوزيل لكلا زيرادنلارجحناتلاغزكلاوا بخ از هشة لم كب زع رسل
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 1 0 ديل 07 ج ية | 51 نط رثم كلا 77 3 هد ه2

 2 <. ع 1 كه ا اس صح سد هدم. ا م تاسست 9 بكي 2 ا هاا درا لل ذهل 5 يل اتا ما هير ير دي يي
 3 ١ .٠ اهتم دارظ: نس! /لاناهيراشبل ثالارغ ثمل جرا زعلتي طش ةنانع اباس لاو لعن

 . | مع وعاد خيام هتارشساكك لاهو لسن بح عداز نبيع ضاطسنإ تميل لم

 7| | لانهما نالت مه كاان عد ضنابر ايلا ذاس ام سبلةيشل ادب ىزلاتلاطغ تنساه دملاعاج
 هلع اولا لرعز ثرالازعفمج دز تعبتني نيالا ب هك بعزبة وهلا ببضع جوج اموهد

 ايلووطيفللا أسأل انتقاد ير يراجألا راجي نال جل اح >0 لع شات
 | ةالاطنللا 0 نبي عاسالك ينشط الار تلعن دبع نع ةرارنرعوش نعل اسخن نعم ازع الملا
 ريم كيرالا عااللافط:ةلازعدلا اة. ماهر سارع ليعزمالسلإز نلوم هزع بنما سي نبنجبى ذل
 ١ | اباه ضم كلو يرد عانالاطن طلعو تيالع نرخ اانلا ارم نت« عر از" 0
 | بببهز اك ىرداك مامنال رجلا طف د طبل ن عيل تبل ع ةءارشعاباسلاسلاةقهمنعشرالا أككويلع شئنا
 ظ هنرجونلبزعولازعزبسلابب بهؤنالوعامال نر رطل دلال ةزيي زعبل

 | تاكمات :امزلإز معلا كولر و ناكراو عا 5 يرششال ذ ةجل اف ثدحو مططل لافت ع

 أ يلب 0 طم لتياط اد انسعبلا اب ثيبلزع ب اياز ازع ديلا يزعاقملا اك كلل كول وم ثبباذ
 هب جير طرز لاطل كاان رم تاو ضباب سهلا اربا سم بيبا ايلد

 | لتلع ارجل انعم لاف زيرخي زجل ادي رعرلاخنب قيمزجزبتحلا بس زيرملاوهدلولا كاز لرلوج يلج
 : انس نكي انهن: عالانضيزعنب شهلا سيرا زعامولازعناشالا اكس سوبا طز
 اماومعبو مهريجساو روز شاو عشا ل انف ممرضتساوا ميعساوأر بش سات اراعرختلامل تراب هارت

 نمكوكخلا فوك لنا تباع هتادحيب نجس دلزعطا علوش زعل سف زعدزلابسزعاتملا كش
 لعاب انلاَسلاةنانسن: شارثع 4دزعناوعسجرعزب حلا بسب م نم جوزتناكو خي اكلاذ جقزنلول هميم جال ا

 3 3 رنا بلاس باه دلك ب طبالو غلاة كش د ف لق ىب مخل ذف عابد ملخسد عدا ةلاداءز عيت دع

 دوا عانبواودشب اراد وز جر تبل عسارنعو |لثسلا ول رعداخمي
 ٍِش >5 006 وحال اهنافاطيغل ل يراحالا مخل النخب

 / ط- ع لكيلا جلع شار: عبعص عن ةسنع نا رع ورد وع سنن

 ظ 0 ماعرف انمى انبالف ست ل يبس ىلع ازا نه اذاهرلو عساتشز شرج
 0 ع را اكد ايلا جاوا الاعم ِ 12 ٍ
 رووا 1 ا عزل بلا راط زعتر هع ميورلا ا عع هم
 ١ ل يأ يعد رسل باج هود ود فرامل هٌولشوا

 ٍ ١ ىف يل سميج تمر صاف بخل زعو رنا لاذ يرسم نيم صابف شخ لسيدزعلا سات لعشا دبع

 ا 3 يأ 1 أ | عيروت دعته انا ماق بيم نور تلا بوله بيرم ببي عز جاكالاف

 : ا | فويوقلابعنصم ضو ارلاوؤبتن ءاجوملا ذاتشللا ةفئارولا و |'يب للاهل بيلا ب عسب مجبل

 5 1 أ | بوح اسب َناونع سر عزب حلا س جاو صر من [فلا ةاوهو عسر ظمأ نوريوم عيبا لوب عيفايذهيلا

 لشكوس رعإنانلاملان مساذلا صبح جنا وعسن جول زجزل ب هتصلاز زب لا سب ناوعصز ع ابهئتلارع

 وال 1 : أ لول لعرب نار عطس ب نعال لاه احا سالو كي سدوم

 ما ىن لتي ميزعديزبلا بنعم تع بن هز عراد ينو عال ناوزلازجزهرتكرلاو رعت تصمت
 و ا | ماعادبلونارع بي قماغلا ةتادضبزعهمعوتمالاز ع راق أن ينور مالا ز عا هل تلاد بعيع
 ل رث ا | خغلا وتلا 2-1 نإ وصلا ناو حي اظدسصجاقرلا لك ثز عزت عتاد اهلا هاذ نس
 لش سم ل درر واع 00 اا يبغا نجى إ كه 2--

 تح هضم --000 / 215 ١ +١ . و



 مك الامان نحس ددبلازثعو حيره اككار جاد محير جلا نمو نحول سلك ما فلا نيكل زثعو تحب دينآرلرجا

 لاذ تبر عدل بجبال رو ازيلحح بسب كح دنت تدل ناىورو لو مالا هناك وع
 هيك و ديلا رنه محلاة بعدتادبع بزعل كتموب ماطر باكل زعر تابع ادع
 ةقوخلاةخادلا حارجر عنان سافل يتلا زعنبتحلا بمر نماكلاوباؤكحلا غزل ءخلا رمزا زغ
 لافناوزم نيرابجز باث نار عب كازعممن رح او هسزعاقعلا كلك ننعز عزف رجلا نمد متل كارمن تينلع
 اون ث كعاونا نمتلاو نحب ورش ميلا الكا تجيوهم مانالانم]خىتلكلاطغلولطلانعرتيانل عا دسعإباشلاس
 بيب ملوسربو مهلا جمطنلا هتيايزمكلا وه ككلا غل خلا اتاف ذنبا دجهاورلاوركتسل ا زتنلاورخلازمث ورجاوملارؤجا
 جلل ظلولغل | صني افرطعا خبز عنا عننا بمب لش تلايلوغح دز عداوزءنبرازعتايد نازعدرتلا
 ونف كلا دخلا اتاني زئمو دن ازلل جاو طراشا ذا ماا ريبكاهنم وربك ءاؤانمحتلا ور هشبو مملالاملككو مامالانعغأ
 بنتي للداخلية بسب ادنعدن؟لاف جارتلا رطل عطالسإزإ ببن نعاناطمإ رج كم لن هتبازتكلا
 تسب متبل اذ هلل اةرهذغوبد لافرق دولجأ عسا جل تيار اهدا اضالخرذاملخمالافننالعر بابل اظن

 فبتلا مازطريلانبنكلا نلشتلا مالا از جبن! بببلطبتشلا افلا هيازعوبصنيةز عاني 3 زعل
 ةزذخازاس تجر شتلا 2س سلبا مؤ كتل واج لانج د كتل زوجا عض نمت وح لد
 مناط زحل ازعراغشل بسبب نيزضد اكد آراب رسل ناكل زج ضن دنوزكتسو ا تيضدلو زم انسخ شلح
 ولحد مزفو از نابلاو نشيسانل كشبل نوبل مزن ادخن ناجح تمل بتل وكةادهز شل
 اهتم اهمببواهثإ ثداهلع انا اهرغالا عا هينوججاميلسالا لا ولا غبلازمزنبملاولجزمانجال عاًئاواهبلا
 اواي لعب كال نير رضل بسس |: ءلستما نه تنك اولا نوجانحجنصوانبابت غرض نطو انبامثد
 ذل نه رغب ناهطلا باك د نوع من: ]صب تاكتيدا متل دولا نمبتلا ٌمازود كانط جر لابنك
 نأ ب نعيم أكهتناءاننا|اهرا نسج نس هكر اطال هج ذارجم نبل نم عاشنالا مالكا امل اباه نفإبو

 نوه هرجع نةيجرعدع ازيزع ب ب هدذدلا عيب سا. الاه طتف عتاد بجبن عيبدانصم ندع عينلْس علاج
 أمال دوغان هما جياد نفرتا حلاو تلعتادع الجاهل لنزع معي دلير مس
 هلا ماهل زجل عزاطجاهناندالا :زهلعن ملال بنيك نيب نيسزهتلاةققو ز سمن نزملا يبس الاف

0 

 هلل |نوكنادعسبالو ناهطلاورش خل از عصيّصخل اداننس ال علو ىزاكوهوت زاده تضخ ملالا

 ”شاوبعالانلاسلا بجد زعناكس ناز عطب ابد نازعمنع ببن حتا ازم ةيزعلازثلاة طخ ل عشا بصب رع

 مييساذابتاذن اكان: لك دال ئئلذوا هج طب اًوماجناكرااةمنزي ثوتذ تزل نواز متل تن عطش افلا زع
 تاالاذيب ةيلؤغام تيزؤ تامؤرجة يلتمالعتادئع نع وزج عضو نب ازعل زجنع بسب تعباذل ميعاد

 نيل لادن رعيلاخنحلانجز عنج بسرافلازعبيزعمرمك رب عرب ميمدسل ءازشازم هتنبو مجلا» 7 1 00 .٠ 01 1 . 2و ّق 0 35 5 - ١
 قئاذوزذلااذه بزل لج يسب ناو دن لاذغر ميا طياز مت زج تينلم ا طماتسعلاسم ةزانثلا
 ليغ ملع اكمل تننلبال انت علما كلا ذو )جرس اورجاورمارج هما بلا رن انددننج رايق اولا سيعمل
 نيلشلا وول خدا ثلإتيرلعهشارسم التلغلاهَل 2 !زعلال هنن عل نيزسعانعوقولغلاؤعب انبهتلادعزع
 | +27 ول لوم كك جرس هجا صادف 0000 ل م
 كلج اموت لف كدا انما هن :ش | ىلا ل لو شدخل ومنو هعيتنإرسإنالزكلو »ل اعف كد اهن |لعاهعببانا
 يطع كَصَس الوسَرلع كلذ ذخر ااونمم راكد نجلا غادر ااومعنو نذل فاعلا هالالفسالاذ 5-1 : . 0 3



 2 روع زعزع 0 عيا :

 الانف علل: لما وميس اكدت ل هؤمييفرب قال مآ زلال انمي دش ضلانع العش اربع انلاسلاف
 2 ننحلا ين جونيعن داخجزجنعب ب ةاكك اهنا للطرف لوطي انا: عاهمن الف بننالنن
 ”تاعلل تحالاذناهفام طز و اهميدنف بعل انطشل ااهذل غن دالطا له نالت ل عشا بسس ككملتلاذ

 ل نانيلصالل هلت لع شادسسزعن ]ضمن عاجز عناورعور عزعدابز نه ن عيا مز بسياههامر فا

 نال ؟/ل نيل تطلع نسج زعزع زهسا ورز زغطايمز از دي أيس المعي اان جاتلاو
 اسس اكناطلتلا عانصئزناب خيل اكرر يش ندع يا

 سراب سيزيد وو عوم تبرع اعيد م 1
 اموت مدعلف انسب هي ثزاوحمصاًماو ردع ئؤتصنالاواه.طحل اص اهمحاصنمرجر ابر انّرش اذا عج انما

 نا مفوم ناو ناظل تل ربل الة ناطلشل لامن هذورنملا ما شزاوجات اهنا لب اغم هن عبابلارككي
 0 ف ءامالهنيبا ملازم عدبحو رمي و بلا رلتمابلع ءامالل سخر نمل نبل افسسن اد نرجو اذبابصانلارلام د جوضملفوا

 2 اي محبس سم اكلجاولاوم عبانلاونبعمإشب
 7 ذم انجب صا ضعي نعوم ازعكهمنل نعجز نيبسحلا كت درعاذا نا حلاو ؤ شل عش ل صبالل هلت لع
 انكم تح“ < بأ نبك عبد رم جزعوتكلاننملان لعب |ككيهنماراهراخمن هش رض ل سوهوزب.ورشازملاةلخابع

 ل و 7 | وهتداهس| لشاب ملاذا مراغوهلاثدؤشلا ىنعرمو علا يتوج يبدو انج هيا بح

 -_- نو 1 د وم السيب همسي
 <. ” تدي تسرب | اهلنا عبجوزلا ا زمزكم نم نوزخا [ مغامر ئفغو نذرت نهناطاتلانميدبا.ةليلرع
 ورشي اطرح لخا انكي رصم ةىزئانم مل ] هم دبعب مالا: ورتب وحبس اكدلل نر عيوش او طنا 00

 2 تي يرد, |. كتاضمالبط ساالناهفزعوا هت ادغناكرالاطفتما ياش 2 اماه انعيباهانجيوغفاناطنانافدص
 دلال مرح لج كلانس هما تفنو ديرانزكوزب دنا الطالب مانا:

 يا | هتافرشلا مانا لاو ننب فشلا رأي لكي نسله رالخ كن نيونع دج تب
 1 0 لل ْ نادل الان ملا, ل نججز عر معي زب زيدل بسب نعت اذ مان ناكتانمانغ ءايلطنو تبا ماقلاوه

 ١ | 2 ١ منا انبي. الغلا ظرلاس الطعن يزلزل زعم توتا ع نات ال

 0 ان ركيراحخ نت اون ءزنشا ندب منار لها ناطلتلا لازم ناكر و رون تا

 ْ | ابوجزإ بش اضيربلو اد حان اغا سبارح|لكرمؤ اذلا املا ل! مالا|نج]شم ةشنامالا قانياكرش اه

 ريا ال هكنآ ان دان ضد حلاو نانا نحلة دماسري ساعة رت نر تملا

 ظ كابالا يذع زعرمافارعلا رع زوبعرا بيرم اكمام
 كمي الضم نافل نم إم النعل ت0! علوال رك /انلا سلا ]بضمان مسافلاني]متزعدتبلا
 كلمدعإ اان ئاقشآ هم رابغ لاذاهمنم الامل هيطمف ضيفو لاملادصب رفاه اخاه
 ع م ناموا عنورساتعل ازعرن اكال“ ينال اس
 يلعب زعنمشملابي عا ذل هضاك نال يكل نااهوكراه رب ندا

 تالاف تلعدستسو كثشنزاو مت دلة لاذ أطتص كتطا كل مامطلا ءإش رمل عمل ناك لام تبل عز سم لاو

 يبيح جدت

0 5-07 

 رو 1 1



 0 ور ول د دن وسلا وسر اا وساوس اجو >
 / ١ي/ . 1 , ائا 7 50 : ا او نأ ىدالل را ق٠“ ظ

 ١ . 1 4 ١ ين 7 7 , . ا 00 ا 71

 د ودل درجت . ءاهلل كبف تلا رب
 ” راو

 يا لاف فلاز رئ|غلش ازا ةربسه م هوحاو كل ماد نيس رن عشا لاذ هرادز دزرمخ ل ادزمبطع نعنع بعدل زب ازع ' 0 6 00 22-555 2
 مالوه ملفت املاعّداخلاة كلذ ىنانلاذ ابل رجطحاوربلارب ثعباذلا ملا دنهر نمد فنا كليو علإبو انف هذ > |

 ص| جرم اه ادارذرت انلثغ راومرلوهابا ارم امراه طف تلادعشاسسالشاد كنغلاذزتباجرابهتف | ١ ور ب تس
 ماممالا كس شعب مخ نا ةرارزم ١اناورنتما تلازم زمنا البا تلازم لايسب 0 زسعج عنج

 تقاوداوم لدن اىالام ااه يو ونال كلذ ناككم لع راهذ تارامازعرلريظاملىفايلا سيعود
 لباد ةلسدرع زج داي غزوا زهسح ب ماتا شإ؟ةلدشإ هك ىلرعبسا عزم 1
 ا ءانطلا نه دننوبلظ يار ملأ ات عدشارافن وعلوم لعن نيوئبمت انطلاورضارتيادب ا

 .ٍ .هدزبازع ناتي عوبعن !بباكسإضاوملظ يهدى مدملءؤلنزاجلاماو منوم ما لظلامازما
 نيرا زعساغل ان عزب نحاسي مدمنغ لانفلظنتت م شما
 07707 عل عار يح سي مايوه لاف دوموزماعلنهذنج لش زنا اذ

 يكس ل انو يجاوب: نر هينا

 ةزاكم انغام عب دخئيزاطودلوم هنعمل: مم ىزانضصوبلد ىراوجانانلغكيلامم كر ! 000 ١

 .تءابب يلجاكم هسا مز طبل ساري لغرب مهلسبا مل ةطامدس| 43.7 751: الاب يالانراروامتج ريل مهيودجرم اناس نائبا مكفول مدام | 8 تشم 07
 ب ادا نادرا .ازبذخنإ | عمد 2 نمش

 8 ادب رع عا راحو اًعانمواراعصر رو تل يلاز اكساب فلا ديبار هرتسخ خوك مانزل ما 598 3 0 ا
 0 عرس دفن د ثدي وميلان كب اهب ةيبطف نمعتج ورا دار انا >6 0

 ميغ ىراوجمل#ردحا | كا صو ملدا اصارم )جانو كتاف ط كي لع سي الك لذ تركز 1 0
/ 

 ل ا ا ا ل لو .ةمجلافوازمسبتسلاتم | 7ك د: 5
 نمنل امج انة لعشارنع از عزاجسنبدو اهزوفصص خا زعئاعنن سبب سباالةدبج اد جزتسوا كلم 7 3 0

 ه3 مالغلانذاغمئرانصمم يلا امن املا هنعمل ماراعل سجلنا 1مم ادابلا نبا '
 هتارازعديح كابا قضبان ملاكم لن ازور لمبات ل جينا مصب اللافن 1 ل

 سال نإ ممتع دجرلا ببر لن: تم لع فاد دبا زعبي دز عدشاخن شيز احصاضجازع ل

 ايس ]سس اض ومن ص نال دنارجول نسبا قمولا له زيبلالاهرعسنلاهللف تف مانقول دز ل
 هتالكوب لالا دعابر عنان يزعيمارعؤتملا داموا حلا اهباذرتيعلا وعم | 7 1
 ماج ل جوزعاوم ايلا ةيوفعاماورخالانومعأ دس نيني وغسن ربا لام دي ورعش ادعو انكياجع 1 1 يل

 ”تلظو لم ىانبلاولوهه عضم اكن رذ دن شل زجل ب الم لع فاضان انضم مفلس 37 00
 ميلا اه]كزعر تلايلع هتنادج عمان اميل ان لاطز,ن الجزع لامن ماشمزعب شلل أك هدب ؤهبور شيل ةاك ل 7

 لس ولج. فوط نوكيا الوشم نامل 0
 لازكازلرانلا بجو اكتر للجورحتلا بجدار ؤخندول مث عطف. قحاب لاعرمل تانج م | لل

١ 

 ,نيقمتمبلا انت مجالا لام هدب نزيك زمول عرسان. رسل زعرمزع تسل اكمل بأ / 4 لد” او
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 شدو مما لم معرف مداغرم عمو مانب نب غلام خا طخ اا. كله فاروس
 0 را اصر وا ندع 27 2
 رووا 7 ١ تناوركا و افرهوطلا اننا: سوزعمشاراةرفو كبلحؤخمالن اف بصي بغت طعزاند الا ل تيايلعل انو ص
 دين ادن النار تيلمد ادب لغلاف عر ءطجزعرإ ب ةزع تملا ةيزمت كرك شل زيوس هب
 تالت لموراشلا راف نيد سا. اللاذغ انجازه ٍترالؤع هلا هزم امجش كلا ذرس اهرعطا ردن ملكات ئشاه تعا ايذ

 تلد مملجزماوكرترل نيل ندعل د لوم لاهل هللا اتّرلا علما عزخالكو انتل من كلذ لاوس دلال
 تارت ولس د نولك( اننا الظل انبل لاوم انئولك نيل لوس هدانا مزالا عن اساوستت اومن لذ مملعاز اافاطض
 يال شادتع ب ازعإت از عب عيبا باز عم طز نصح ازرع دبع ول زعوج زب قمح بي !رسجس نولصبستو

 شاع رطب طكأبظ م عميضد موعد ها وماوونانغنسو هجم شا مإر سل يال عانعوهوئاذبللا شبشب ل ناكرم
 | لك نتمن: ةىانلملا رش تازرالب لكس و يبيس با

 ٠ لاطكوخان مولع ىلان م الهزل نام هتئادتعإلاشلالإفزاثع |كرعدجا بسب * هاهنم بصب

 . ةءاميجنولككو ماعلا مومزاننالككججزعامددخزلعدلا نم ضصلف ند انبإلا همت ناكانا انا وج
 | ادب نعاني نوتادنععدلالا بي نعابجوجادزهسنعؤتملا دلوني طاومازعنانن
 | تهتادئجزعرإرشلا بب مهلصم امورحلاوما علال صولا وعاناو ثوملاوه تورعملا كار لح زرعت الؤط تن
 نتن رانا كتيورعملا حيطصب اين يبلاو رط ءرشلا نيام تلا زرض لان ادراتبج لعيد دبعوب ل شسلاف نانسس
 | لك اواؤزماط ولكن كروم ممل اونعذفادشر منت تاناف اختلاف ذا توابل ولنا وربك لج
 مخاد بلو رطوطولا ورعب لك لةو انو نواه تورعلا الخ ياكمد نغمتي انزغناكمد
 نى يعولاسل يلع ادبعو لاخلا ةر دس ن امنع )يعمد |زب قيمز جرجا بمب نعم اكمل بام
 عيله جزماهنبزعبيصننا لفاهاررجانهواهتلانعبلطواهنضوحطالاذا :لذاهنمملجلا مليالا 2 ءانبالل م ازع

 ثلهلاةنيورمم هارب هاو نطتلاوهو انملاب امالي هاررجانهومنبلي ا اهنصوحطالن كرم لس داضالو
 ا تهزم ا اك(لذ فخ زاكرسو لجو تع هلا ؤم تنل تا لع هتنا دنع ل رعت اكل نع بنصملا نيزهبز عرج ابمب

 تملك «الدالبلغر ملا زاكرانرخاوما رق اس ناكأدانهررعل لك[ ن ريب الف شي ممل زعمس هى بيز كاذلافف
 مك امره كلامزم يزهو م مفكباسددف لا زمازم جرنملا ككوزخ ذره طل اخنزاو يو رع لؤو ثباراشلف لان
 لاط امس طا مو ضعبز ملككم معو رضجبزم يكالعا ماضجبو ار اكون انمج اشاد اكر | كيلا كل عفش

 اعنا |رربككا هماككز اعلشبورغشلاراناطبسج هول جاف ماططلااتاورنونكيشم مننا لكرفضم ءؤكل ما
 خد بوقت كاهددهرشعتثلا دنمالغ نوكرمينلا زعمتاد جاب انامل اثمساذلازب صبعزعانباطضإر ضني زع
 2 دز ازع كتبا جلع زعبوجحنإ بسب اهم مغلف هلهلعؤنعا للا سررت اطلاع
 . رجالا رم مو وز هتلاكم لل ظل اطغ تمكن ارلاع مينا ان لؤي نم )تطرد دبعابا لايران كلان

 ' نيلعغيرخا ببزجتياك نم طل ا وم ميخبلا )لاذ دن ؤراقلا صخشل كنذدش
 , هنبولا دن. عبزنخداو تكا كلوطواو كله حا ل ناك تي لعن دبي ادلة زبطابلس زعل
 | .يلينجلا عليخالر اكرإلاظظرلامنطضو زجبلا دا قس ضرع ناكاف حارب ب ضيفا لامددوإيبغصرلانبا كلو

 | ايتن ال ذرات زادي عا[ تينا ز يالغلا لنك ز او ساءال غنم رب
 وحس - ا _ ات

 ١ ل“ ياللا نقف يحال رب مرل را قل ل
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 سس ندادجعإا:ادلاسيلا لامن طانسنبازعلمس ما ]راو مديل جراب ءرضاومزاوملام تم الخلا يف 7 اان ا
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 عيت ادعو ال شلاق عر جاز عيرجنبلا زعبل شلاز عرجنعيموبخزإ بيب مشل الاميز وزشسالاو رز ا انص 00
 تاالافاعربب تلاد ون: ةلإعل عب انك ميل جلا ميلعب نا للسج /مصووهو ممل خال نب نو ان ل 15
 هلبعابانلا النبل ااروصنمرعنإب |نعماعزبسانتعلا عاملا بسبب ملاتظان ناكأذا ل اةناهنجسل عا: اصور نال وتر

 ولا اهاكئاكن احلال نانعنماو عترلا كاف ننام عل رنعناكانا لانا يل جينا: نيكبعا كمر
 طل هياكل شارعي ازعمزاجزبروصسز عنإبارعاشولا نعنانالا كلام مانم ناو مالنا يلام :

 5 دمعاتي اك نسون واكرإالا ند زوق نم ناكرن شله لعزبسلا نول ءرالا ف: مضت امينبلالام ا

 نحن رلاةعيلرتلا بسزعتجازعتع كلن سال دازؤر لطي يل عتاد عن رع 1 .:احنيروصمزعأ
 توسل تاع سانام ر مسدس 2 اكلونلازعرا يع مئادل ءدلزعأ
 اودإرمزخ انا مابالالاملا ونعن اكفنل اله «اكماهرلا جبان اردرنموخا ضمير ءزصربو ماب كلاملا ا

 د يعم و السير سوما ايراد ث)
 كرمال ١ هدر ءاشنامئننرمناكاذإ رئارشنل زمانه نان مبحاص كليب اجانالهعلل دوار افالا عمرنا: |

 هول انازاكعزا الامه ذ اهئاغلاملا نب 2ناكمنل املا هر ءاثنراوا شبت مرض زاك 0.1 ةزاوءاشمجدعارت
 نب .ةردجرا اك للا لاو سدح .انلواد »ع أودلاو ولا مدخلا: رعو 08 -

 ان 5 لكل مالكاتنانمنمك(لاذ ب1١ ح كلا دمنبالل حيز عمنلا سلا تدلع هدا د ع از عوج ز درج

 لاف لولا زمككل غرازعمنل الزراع هر دز عجيل ةزعطاطن ازعل ةيسزعانا ميشا
 000 00 ن نلاذل نعني ناداولارل سالو تورلإب نمطككذ يلزم الا | ساو

 1 را دا امو لول يرابمرشإ ([ص تازوكلا اق :1تاررو مجيب زعزالا أ
 ١ نادم نب بهزع ةوكلزعقت لا اكمالضلا بج لو رعت امنمبال اج مبلا انجب اان ل ازمزخاب ناملاتحا 2

 || مماتي اجي( روح ارلترانمنمرخإب ناتحاةل ام هرلول نوكيا تكي لعش ادعم زعومم هازيازع عوكلارلعإ

 ش كيبل مجد نعي زعتلعلا سب نعال تمي نيردس اك اعيش عائد الا عش نصزخان ناحل ننصح 5
 دولنا طثيالعإعباك# شم لافو تسر نعرم ءاتاطمنم ككل اةمنبالاميلا انجيل تلانعسالاس بيراك ان |
 بياكل تونر كاهن ظراجإع عزيزا رلو ءاشامم نبال امزهنخا لاو اون! الا اًكيبش نال اغا

 اهدا ال[ نبليراجإ- فينا زوجا ل خفو نهد كساكمللا مدننا لجلال تكرلاو لست اص هتلاإ دك

 0 ”يلع ناد عسب اكتلغل ذالعلا ا نيتحما يزعل اني كلعرعل م نيدتنا دع نجت
 اتءإا مثلت هانا علا 58 ” !١ لكمرلاو ربلعرشإ طَصش لود لؤه انلظفل اثم ل ا

 0 اس لا د ايس ايوان لان كيم للام |
 ايلول لص هتاال وس ناكلا شل علا ردع مو كياككلامهدنا نا 1 ا ةانلا ا

 )ا مهلة عصوهو نبا لامز مليا عج غرر تم عمتارتس ا تملغل اةدانحت ديعس عز اةعزجزب حلا ببي 0 0 اص
 «رلابل اجزم «قتننارإولا لو دلولاولولارلاعانمؤشبسدرنم خي هلل ماتوا همن ماسالا ع ظ
 شاغل تيابع زعير لنهر عن واعرب نيتك زعدلن جلا از عنيسملا نيزمز عرمان يت يب هذال

 مااوثلعإ سه ا 1 لان ع نيك فلعامد كول هوارعمبل هتان ومرإلافنل سوت ورلاومبب مئات 1
 22 2702 22 رحم | ام 0



 اند راساةفع ءاشيز ما نوروكالا راج هب هوانا ءادج زبه تكرم مامن: البال هتان هز ملل امو توتو
 لإ |زعرانب هزبشحلا بسب منزابالا اشنبشس بمال ملاهزنملو انجن اشللر سلو كندبو كلا!« زم كارلا لواننب كلبا
 اريل فمر تحا هناء هانم اناات|لاف نلولا مرن وللا جانا علت العشار عابإ سب ف املافنانسنازع
 | قااعاطبن امل ربت ميض اهدرلولل راج ولاول ناك اذ اششرلاهزونشإ نارل شد فمن: قولان مدغإبذ

 اج رهو را ملاذاشبش نعل مارال اسوا كلاس اف اهلج نلورتس ضاهر
 0 مآشاءاه ماضل مف بنوع از سلمها با, رطر نسما تزل زاكران إال نبش هلا

 : اص للبلاد لولا زمر مرا زجنن املا شارب قط ازعراب نجلا ضر عنعبسب عان ماش ناووط

 5 »نااه كلما هوباغ شرا الن اكطاولاة علل: ناعبومسغب طعام اهيكسنادارافط.راحرل تاكا

 اة زخان ل هجلا فدشا) لاش هئاءانفا ملكت باك نيالا .اجطو ديار اخ واب |اسم نبال

 دهيم ميسا ود الور ملْحلد ذ ةازملا ااا
 | ثامزاف نهؤنغارملا ضن يجمل لاند بب) عب انما ماهي ىلا دسفو : :!زراوءلارذ كان لعمار.
 اهجاط اهب صرع ذل ثسلل) يلهب عادسهر عطف يل ع شلل بمس[ لعتعار اذ ترسل الح كل نمد شنمن اان ثراحتلا

 كلب نضنازف هن |اشدن رنه لاةورإ خشم نيحاص لل سبصايراشا غر تلف كلذ إثم عد عا ناي ا
 عوئرعككس طناف باك هسا حدتدال ولات مد شالا بتيط علل الحلو زعتم يوان دبو كنس يمر كيلا
 رحنا بزعل ند كبل هما نمل كبل كلب د ضضازذ ترمب اناء ادن ءولكتا ضن نم
 5 ءوداملالافذار ضب اهحئوزل إم زممب ىكضن نا ذاق انيع ل تال ع شاد عإلا لال زكر نلت
 قفا كاز دج نارام هولكت ضن نم شيز ع كانط نغالاعف قا ل ؤجز علامة عازر اهتجزعزبسلا

 جي عال وشن ةلاملام مادبا ترن دناتيلع ادب جب زعجرغد م اشهرع عمل ازعن ريش ب اهللجراآلا

 لنلإ نسا زعودغل زي طنح سي نع بعدل او عينع ب ب كاذب با>زااعاب يل ورجال
 كنتعشنايداراوغبلاطغلاذاهاطاربراهلا اهلا مز عرش انرب)عاالا ذيل الا ضد تياطتتسادبس التل لا

 ْنطْْللا فاي ءاكباىامنبجونبعةقازس الاثبات ضل مظل نيملارنخر | اهنبعرخو

 يللاز يتدرب عاهد عنب مازدا بجرم وصالك
 3 اتا او خاب دج زد جاص عوار ق حو طن ةناعطتست لير سفحا ءووضاناًمبشادو نانو الالا

 نيلئلاذافاهمجناللاطت طفل ازعشلاسلاة ل تال عد )عز

 كتيرا بلا طا زاف كلاما يقل 2
 0 دريل اةيوغل رموش وي يننح زظنألا هز اغرنعاهزعإإب زالابمزجزمدج او كلج ى اعلا نبعذ انج

 ١ نس اني لع قدا كلج تهل انا نضاو موعود: كتغازاثبطملزمز نباتات
 أ ١ ةعدييا لارا كول دار كه نسا هور د قلل تيل التم لعقفادبجسازعتا سن يدوا رت اع
 < ديجي ا | عاجل او سرع هلاك نال ابخالاومتشنلل لإ هلا لعل داك اهئ ص اهيلطول سإرغلامغزاواهيف نرصتلا
 ّْ ل 2 ل اهرنكمادرط م رعب مزخو لاذ ؟رانيد اجب هندسو لجل تقئلعمتدا رسب التل )اذ الم زب ل بجرعدبارشلا يب بمب

 ١ تلك و ميا اذ دلع سم عضوا عع وردص > هديزما خللا ةالنب د دورنص ةلجو لع » نظزطقل نه

 لاب داراكال لف نس زن ذل زعدلاملا زيلع ةماولع د زع نافع بز عنز ديجي عتاد

 و معو هجم يجرم 7 تارا
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 نورا 1 لوك“ نف* ان لاسر ل“ دات باو
 دايركت الاجرماث لالش [نماناو:ركتىلانبحزجل بوق عج ورعنب ىيعسز ع نوجمز الشي زعل اجي ازعرجابيبزع هلعلا

 ديس لان ثرجخاغللذ رز: ن بدلا يؤ درانيدارياعبسر نب امبكربا ىلهنمرجبو دنع نمدبخرحا ثلة لش لتشاهد
 حالا تليصمل مس انلإزهنيصت ويشمل اذ ريغ اناو جز خرف صخر نادبوجر كنكو دهاشملا خ درح و لحرب رعمتلا و ل |" _

 لك سالمه عمليا نبك مز عش رانا( لاما 550
 لع املا رباّاذاناهدضف رجل فر لال هز ارا ان نك لذ تباوضن دعنراظن مد ا
 نك نرخ التل لع ةداربع لل عشلخد اطر خانامإرحا ”ءاعبسنعتلرج اال اذفاًران دنس سان | ايامك |

 لا انلارح!نماناواؤيخ اهاهيشاهذيراخا ف ارانب هنيئلس كل ازرع لان وكس شح كناامالاطنف تعْنص / 5 0
 شار شبا ز عد, هل دو ازعاج نيدزهز خر ومومرهدم نير عتع ا كوعللا دمر ادمن وج تي 2

 يلطف منصدضلقوربلا لد مجاص دبصاولن ضلع جدن قارا دماغ للجدل ةلازتيدع يجي 2
 ربا نم قا فري زامئلظ سافلة يكس اس هتاوالفلاة.تاوئالاظتمبلاضدن تكذب ساو رتل | ١ "تك <ظعم رس همم

 الاد ريبزعانباعجازمجز عيان عأكم اخ اندمهتسظفلاث نمد ضانيزمالا هلو كازا ةيمماغبهذاخلاةنلغ 5
 لا زر ايلا ردوا ملال طولي مدار يرش انشا ضمانا تؤمن الامد زجر ل كيال عشار عصنأ 5 دي

 هلع اك مفدكولم نبا ساكاورلا مرارا انجاب رباه افخاذ ايما,لاجرنما بع أ 0 ع
 فوض اهضوج ةبرمراهجيذ لن جاطالل :اواهزج ذاب زجل مالت )تلالا نبكرتسنيادسع ل

 ا انا تلح 1 د لا
 2 ملة مز |كمأبا هنا تلغند كلل اناهزرج نا مالا هوو تيان فزع ذنوك وزهور ئاندوا ماد | 2 ع

 ميلا ذفمبلاطيلب تحب نملة لوهضا شيش دج ونبذ تيابل وهج دان عصي دز عدا جن هشارجنز عج انب 3 سلا
 "سا لبعمإز 111 م وس ويرش ووببع داود اخ أ 4

 دوال هربا ا ب حب ممم ادع ظ 27 3

 00 ال يراود اكن هدام لادن وزاد ملاعب زان زنا هور 1! ظ 0 <
 نيشان ةربكرجتا اك دن دمت يتضازا سيدا مودا ندو طمعا 2 يق ير
 !ةهاياغا لاطعلا وز ملا ورئولاوظالطتشلاواصملإلا الا ل ةييازتيماك ثم 010 ا كرا

 ل ال ل وس هور هدول 0 0 ل ْ
 لافمبلعمالسو هللانا دلعي هدام ع 1 3 2 ٍ

 اهب طنا نعرتن عطس ن طوال تصحب هلاس روب متدج نيرجر هير جه وزو ةانضا كنان طفلا ورك 5 0 3” : ا
 5 ١ ينج ارنا دلاناطوتشال اهل هاه وجة لودر الح ناكلانم انخنلازلزمايدوهرشملا ال ١ رب ١ 0 ظ
 ا افغذانان نائما اهيطسف اهلاطتج نو تالا م يت هيكل اهدانؤوادد ا أ ا 0 1

 ب ثلا هر بص لّكلازعنلاسلاذ )تمل غ جان عفمجز نوع ز ع ككرمل ا رعرج ان رحا زب قحبسما نتاطاشومو وهو 1 7 0 0
 3 ارمعيقلع بتل رالف اال يزرع تدع تغب نعيم انبدجرعتء الش | ظ ( 0/1 7 لا
 0 0 اذاذ هدخاكمبلا يوهان اَرانمد تاما ريجملا و: نكن تيباع رللانكلاةطاتغا دادي ْ 9 1 ظ
 ان نارهنيكتا منير نها 20بعبت.كتكاذهنعزانهدحا فورس موا ؤ عوز خاف كاتبانافاذإ 0 5 ن١ ظ
 اي بد تدزيوك سنام ردك صاع 2 وذل / 5 3
 ل الا هدو دسك اه نى 0 7 . ْ

 لجو زاغ اهجرش العلف ,هردزو داططفلا تاكو هذخاذ مجال ايم .ورجج ماركو سان تاولناه ضعت الو ٍْ 1 1 : 500 ١

 .يخج اوا:نان لكنا كيل نانا طن رجوع نطل ومال انا دولا د ْ) ِ 1 1
 تما ىزلار لطلاب هرب رو عذابإختاكئاواهلهالوعخ اعتن اكورامع طفش كائن 3



 مهري طقلل اج ميلاف وفلان اهيفومر شملت اهدجن طل دير ارلع هللار ب نعناع نيسحلا سب
 انه وت له لولب رلخي لع نينجا عن اككملام) بجو الو كلاما اجا نس اهني لاذاعنإ هت

 سس | اج ناناهج يل اطنطلا رج تام نينو ثم السد لاسم ناز جنك ن بش لازعنإازعدلاضزجنع بي
 ااه ند فاندس اهجا ط ءاج ران امه نر اهبلطبنموا اهماصدخ لن انالواهسبحالاو ثلا اهضداهجاص

 2 :اهي زبى لاهرجادذعااهبضحإ ك1 رلزبالاواهبدح اكللذ وكرار رجلا زاكي دنع اكل اهي

 نيا دع بيرت ريو شل الا ملط كلادبلاوه نط كك دن عودنا لانالا جا نسال
 :.انالاو اهيلاط ماحن اف نس هنتر نان اف اهو ضر للاخ اطغللندنلا ل اهل هلع رهرحزمزيجزعالسا

 | زوموادلاساكرالاظراد دج وذ رولازغددلا سدا كلاطئبجزالا كلان ل يربو ع عرج علل اهزهيعدن
 ا لةبوفج دياز عردف نقم زعم ساه عاومصن تطأ هزب ب ب ثيلحو امج نحا اغرتيرخش اكناوام

 | ىنالإنكلاذالسلا ا يزاانضجزجزبس ابي اهمشمالارأ ربنا زرغؤ نددسلبب هوتي ةلوخلا
 10م ميهزنازعتع بسب اهنا حافي انصءاجلا هركرول اتلا قاذاهجر هر شاللاظف رطل وتم طش ادب
 رباه نهج اسد هي تا نوعان نال نتي ولا رميا

 امهزدزيعبس مومن دج رك توضع دلل سد زمر تيالعمهرلابا ناسا ةراق نيل زعناذ ْ
 ,لافاه رمل لذا هوقس مكمل لزاما اهنعلا شاذان عنج كريوكل يكل اهكيط ومس نظاف ٠

 ال و ع و هلأ

 | هيتادعاب انما لا وضل رعنإلازعزن مسافلازحنعب ب بنركصناذادرا ياهل بسلام امان |

 2 كاناازعبنب اب داولادرإت سولي فن ننزل تلا جينا نانالو بلا :ء ظ
 و

 0 : ممل حرم 00

 كي ١.١ كفل جنان عفمسب جول زعربجا دزعضمن ب بهو عت ازلازعرامَصلا بيردوهلاف نبا
 نك م 20

 | 1 6 | (لمالع نرتمل وإلا جرملاظ انغام رج فنزل 1 رم 741
 نايل فما بنات: عتلادنجزعوبوم ب ب داةزعباز لك( ماج: "اغاني نمار دوه يلاطءابز نزيل ملا دب

 : مس ا 0 قصته مساس طول ران ا: هادظو الا
 َْز 1 3 | اربع انلاملةببشنب بعجز عاوعسجز عموم بب كلانس ماناواهجابمروزاةدنس ني
 ا , 5 يل م | اهرب اهدجيوزلاهجاصّئانركرتعاّماو ملشب لف ضانضرإب اتا انف ومن موب يورط نجر

 ا | ا و ردرز ودجنب كاك جزا تاز رارحسم حليو 7
 / 7 ا نإ انجزت كاهيريف ونال نإ نان ربكناكر كلا منغ اجا

 ير ١ طف رالف تاتا ىلا غ ظلية لازعرتيال تدمع اال. رانش
 ربل ني ل 0 ا م انهضلانعرمازي يع سبأ
 ا 00 0 / ليلا جاذا جلا ذو كلامز بس كوهلاذو بي عج ع دطنبإ وس سيان حا تاافألار ثدبدنافدنسا هولا
 00 يانا ينل ةعدبجلارعتانملا ودهن ةعنشنع ب هكدا اعزب هجن
 ارم"”يرا 7 جلا نرصم نك نطضلاة.شنمازإ لاف عللز اعشاوبعاب شلاش ثم امويدمبص |لاةيلتن
 'غ مذ مفزتضنالاورطعاذ مبكر اقرا رض يدم علا راك وعلا
 0 ىانآ | | رام 7010 لتلعب زع دلتا ن فج عصر يزاد خئي ري ناانصلا



 7 9 5 3 د _- دب : - 2 2 / 5-5 :

 هلا 0 0 1 .: رز ارا ىزلل“ ٠
 2-0 را -

 حو جرو 1 0

 1 نوال" 5 و 0 04 1 نا/ 0 0 1 0 020 ١

 ا دبر قو لارا) نال كتبت
 7-20-000 رع زعفمجن عبشو نخربإ ع منجد لزعرما نإ] عسب أ
 انمجزع عير ارعنبنحلا بس هدانا اك هوز .داذان ولالا ياك قاتم بك لال رشد اربع دب زعوب اهلا عج عأ

 ل دتالو لاه ناش سلمت لوسر الاطلس كلاو بلع ا طموتلا ذل( ةرتابلع ادد زعملاس :
 نين مل ل قافسو هؤاذحر عملا ذنب ثرحد ولا هللا لوسر لاه زلال وانا اواي هر ةمرلا ودعا غر

 لعيلالان: لبن لع هارب عهرزعر عزاز عدلا رهنع سي نوانثنفذاب ترحل ا: تيرلع هل اربع لن تل ا انعأ
 رنا كانا حا مدان بذل اكلتحالو اكل هون تلف ذالنلا زلال زل يملا ه:يعسإلس اوس
 يساند بنل نآنلااطاروع هيد منك خ هواشس م نور مظل كلام ناتلالاطغلاّص لمعبلا رع سد

 وبه راوجاصنمبسدنانلخ وابا رسب اهجاصب ل راطننل ناو اتإوم نب +
 ا هنو زلا دك كيك ككاو شل اهلك[ قارن ابيزا وا عرنعول اهنمجاطامزخإب يح

 كاككةضرالازم ءالذ هن ميو االام تاص | زعل ارا تيارلع هلا وبعد نعاس نينا ريع زعير تلبس عل هسدرعازع
 لب !6.|ى تيفازسدزالككزم اه حل حتضس قارا مناف ف

 هللعأيلا تسد تناك (نلاوزلمملا.يباتلا بكرا اك اهتئبس تضفو تما مس حان ول لم وهناء اهجعمل
 لج نعل ناد رمز رجا ساءالز يس اقييس نانازملسو ورش عشمرلو نان اكوا «رضورنل
 دنونض لعادل نون وس قبرك بنا زهد قتلا رق هاد عيار عنركتلا ود زعرجلا

 0 ا ل اال ا

 كنك عهتااناواصنبتئول) بل نار ذيل هاد ازعل نعل هس بمب نع نم اكمام
 اة داتا لعننمو] باوضتملاذاندابحاقتلإ هن اهنفننوا اهملعرءاوزبعرل اهلها اهجتن اذا زال دن 97

 اجا هاج زيه ءالكو دان عوار ناو ءاثبؤم اهذخإب ل هن زماو لو هالك اكرناكتالاذفخي بنتي 1 يئجدك لا
 لات اوه ضر عدارشلا نمي 0 سر ا ا ا 7 : / 0 ١

 يب نايا اشم يزلاناننع نرجوا اوم زلزج تا ماع عستا 0
 ناسك از عرجن وسو مرعدج انيق حبب هج ميمو اهلثم و ؤاكلا فو نعد ضل اب اهنهكى ل لازم اهتموا 00 1 3 3 ْ

 لعرب لالا اتا عنينمول ارا نوت مطعم يبازعض جنين ند نبنبطسحلا سي نعّتراضالا 1 نا را
 ببكلظو غنايم لعزامضالختشننوال جا طزخإ ناوي ناةزماصوم]انئمفالحجاطنم!ن امون 0 ل

 قهيرجاجلاوشموهدنكماردكجعلاولادبجلشلارعوتيدمانتلارصلاانلالةطيربارعنبتلا ذل لد ١
 قو يلو ناوملوهه مح انج لا مومن نكب ناو ممل هدم مج اضن عادلا ركض لجبارمجاسح نوع يل 10 ْ
 واذا فروع جازان عك. ازعلاسةزازعس الا يوسن عت ارملا جدن قيزعد انته بي بت | 1 مرا

 اًجزافاهجاصنعلانبدو مايبارشلت هن نع اهبجزا نم ةلاخ ءاش تان زجولانم نذل الازم لجددإ تعا إ 'نوإد] : لا
 هازل لادا تد وجدان عهمج تعز كل زم نطنع ببن نرتضد عال اهجاص | الر نا رم
 فم اّملا شماته طفلا ملازم اهلعؤنمااباهمبماليمامت كلانا ارمله خله ةراختش كانا 1 0 رم 0 ١

 هوندا عددا ينصر را روك 51 الموت الانا اص يل“ 5 1

 0 ا هورؤطت ىجاحي لعن اكرحر ت 1 11 يلا

 بي م ىرصنةدمجلا كتم هنا لعوااو ار )زارغإر خانه تعدو هدلطالاثمب نزضاحلاطرف كلذّوا | اص , 0 6 9 ا
 لس اضاناو مهادد نيراوهررانث 35ه وري تبع حاط دما تاكل نايا طب يحرس نعام 157 ا
 اقص يروي نك نهب نقرا نسا راع والا دب نم لهل ماهجاصناد لرازلا : ل! 1

 ىلاغجانطلمضاذا نص مناملاةاراصبنسالا دايت انايلاضنكذانلإ نرسل لي عرج ال لطالب ١ رن

 04 ا 2

 00 ابي وال نبا



 نأ جود مل مها رهزشوب بس 6 منع اضبنأ هرماه مامالا |
 دك تك يه ادد اس اال ١

 فلنا :طامناز عع يع ريم يعمي
 تلت سؤال لادا و وهن ادجاو ناوغعضلو زاك زعدلا لاغتيال الز دازعاقرا
 ايون 20111111 ءاجاناةدلف ئوحبؤحاللاف وكمل جهل يبيح راف يبا نعش الاطترلا

 جلال كلن رخا يدان دانس ارنا زهيؤاب اسس دعوت اذاة ادب هومذغامل ع ءالمإ جلاثرو ناكناللاف يلف

 انه تال مجاب انابيلا رازرمنيلع بيز زعل 5 انن هلاءاشفاءسبس انبامممزيانجبا راكم
 2 لو اهراتلا هزه ديرتمداككهسائلاهلنب نجت دارلادمامورجل !نالا باف هنبانإايزاكم ل شانك
 ايل غري ججاكر زمني امبالا ثنعل اجرح شيف زا عكيوهوانباصار ل جتر اهلا شوران هنت طيو اهم

 هيو كوس يحب ح7 ميرو

 برحيل يبل /ةابكارين ازاي انام 20ج نايهش 5

 ديمي ويس ا هيدي ينييمس بمس“
 1 3 يملا انا لصد سا ظاسا هاا هتك

 ل

 ع يو م سو سو سمس
 مد دلعشدرغزاةدهجا كلطال فرن رعاة جدبعرجو نيكاسمل خلا ذه ةوءانلط دخان هلل ةافاداومل

 نيكس: | منكم [تلي بلا ربنا بلاطرلءاجزا م صواف ثدحكبشدصن ب اطاؤج نوح كلانزييسكت
 قف انهي هند حاطنالا قروض ملار ل تيل كورال راو هزي ازورش مشب واارنج مل

 انجل ايزازكاثملاىلا خرب نيكل دل وكن ]فورا ةيريه سبع جيب
 لافلالهزب ماشيه عيإبز نيزهجزعيطا بنا بسب نإ.شالازإر خل املعلرب اكءاهفلسالاوارا_خالا] يب عنيك لل
 ثراو ارنبلو هارد انرعرلو ءاطدزف موميز مسح بال اكن لاةرسلاج دنعاناويلتمالعتئارسعاءاروعالازضصلاس

 لاطن ذنلاث زلت لعراغاف كل ذل شمل اهم تس اعداعامئ اهلا لاذ نيكل عدل رادع تارصو لا |

 ةافوم دل: زاجنجناونعا لكلا عل كرو ول تدب زان ازا باخ ت0 اربعوا
 ادتعاابوعالاصخبلامم للسن ماش عييونجنازعناومص سد كلنا مزيبسكو زالة لاطاخمآج !؛
 ارا اطف ةعنصانمركت كلن طضوفو يزالون اد عديل ورجإلا كلهم هونع زاكي رجا واكب اكل طف ضاع

 يمس هئطعل بلاط امزط علل اهزيبسكوهلاذغ عض نم. كككلنديدطضغ الان ل
 3 3: ناكل بدهر جواز لعد نمطا لتر اكرر دل عدا ضةئلا لوسيل خو حاوي نسل اكنيزحملا '

 نانا :لاطم د:نوكإم ذاناكم انوه للترم لجل لع فدا عال نمد رضاع زعم نص تننانخ وع

 قمل كرا شتلا مدمبلاش شرد نضام املا ناغزللح اي :ول ب يرنس ألم سا ضل ايوه و ؤوإس

 اكاد اف علبكللا م ىلا ل نوكيز ملا جتالع هتفاونبعابانلاسبلا ف جكلك تورس هم



 اني نيكه ببز للجو زعمت اريل ازمكلا :ناكك كلل ءاركتملا ةسهاود ولاة لت رلاو ممطع هتان انوسر يا
 نعت كمطسلاوّلاءابلا نركب تورس سولو مناور هناا ردسي كج زك تي مما

 لملاك ز هرم دناككرلا الزب نول نعال هلا د: نون طادبع دل زعبل ربي نعبس |
 ه2ا]و كراكو( رعالادمجبلاىوططمزا زن رسل زم تيت نك زم رحل ازع جرح ولالا نمد نكي تار
 كلنا. هابلا د: اطاكج هال بما ةز لكي لضما مظعالحزما.يعراككربش جلا دان ضابعل ترج تورلا عمدت
 هتلاز وسي بان دج ضاع هانالثورلا يدلك شال صمت الوسر بابن نخاور نس يلا لوقت ابان منجا كي خد اذا
 باشا امن كرشلاربز ل دلي ]يووتعدتلاث ا كنبدس تلا نط ساو ضاتعإلاةاملانمناطتكمل هبعش الص
 نشيد لاقل رخل |[ من هك ضف زبده تكلا وع طاوس تلا لود ول كفن فالس زحولسا
 لك مرحاخجاذناك اقلط ايلا د دشن ندا بالا جماونس ل نمزج ملا ورم مهد
 4 لاول زميزض الن هتازهإ ضن ولون جولة نونشبالو دفا عزم نوهباواكورباريؤالا نط لورا رمل
 كيس بيز اعلا كن ينخر الان دنجر اهلا كيبل لاط كا ذكرا هلو دلل زل نركستو دايك ياو
 ئزاك(ملافغنامل سوه تالا شذ ىذا ةبلا كج در ترابا رحل دز عوتشل )رج دازع نإ يم نيل بمعسا

 ديال ف تلال عزسملا ازعل نباز عازل هس أكباَلا دناكاذا هيض داو زئاسو هن ميلان صلع
 (”تنوبإككاذاودضإناهلا با: مهانزلاو مغلاورقبلاءريوجلا اهلك نرلانوب هني 6اضانل تاتش تا
 تعنلاهب بكر خس يدلل نزيل ءانولازع برن )وي سامبا يئزلا حا نحلم ذاهب تنوموغب موت
 لشلارلزلفلاةداغزب نع ازعزل جن |نعدارابلان ىجزع ثلج تعرع كك زملاء ضانل تاررشالاّوهلا ثدادبعأ

 اة |كهبطغنزا عونال كو نالح كرو لاذ دلل امش دييطاالواطزلذ كنعان طبعاا كيج تلا ١
 لكلا ردع | لص هئلالوسدنزاكل اة ت/بلوفصج دل غرإ زعمت نيوز نمت نبسزع نإ مي سب ازع
 مهكر حاطه ]تما يلب دلوع هنو ايت )شهره قاف دانه وجوز رتل لكك وشمل
 متابلكرم لترا رنلح هنالص هت وتم لا ذل ةز تراجع هنا رجعوا زع نزال, كن عفا كو رشا
 الل ءركألا ةيهاول لترا ةرطعد اقص لولاة ذ دانس كات نطو وضعا عرفتو نفض لينا
 انلغب أكبرها والبلاد حلاة لان قيعزرمعن ةهرازعدإلازعباطا جاز عدحابسب نعت تل
 اضاع ال مع شبرحلا ياض عو طا فلا يزل و هوان مو مزو هدنعو ماطط روني ده ميلا دل ثه اذار مهن امنع
 ”اتحاعغن طي تاون تهانالزملابل نينو الة اة)تلابعةسادج يازعتمالالب اكرتيرع
 ”ةتاديعيلزعبنر نرجع قنركلام جزبابز زعتر درع تعز ذا“ !لنم ةيتضاز
 تيان نككو كلاد غفلا قبلا ز/ عيب ةالاؤلاوذ ةولإ وزجونلاومانعلتههرلاهرنل عش تصش لوز اةلاؤرتلا

 لات نيافشلا بهز اناداَواضاوإَاوداغرتىرلاعرطع شاص لؤتيلاغلاةرساربع رشا ربع انعننجمالا 5 ١
 انج ءانتل ل ده زيده ارتي لعل اذد صيااو ودار علاذو و اديها رولا تريدها وسال بع قداشلا ْ
 كلبطلءزكلا قاولو تمل ماركا نبع دول لكلا ورزبعتا لصرشل الوسم لاذ سوي مجالا مامأ.نبنهلا نما مرتيابع
 نلوالاعزاغش عن لابمارنل لعدن دلاونكد نب مضوم ماوه ميغا عركؤ جوال عكا جلال كلا تلعب

 ليل عل ناكمي اهزاول عساراناب ارا ظراوليع حتى ملا ورع |ىلتملافو يي رعبلاو كاتلاو لهل د١
 قلك ونصال انزل مولاي /سااولافانه لاشفت .ب دبه هيانإ تطعن ىبد اؤمن اجلا ربا
 تجوتلا عنك ة هالة تنل عل عزعوبازعتخاذ هلزيرو» سجد موكا درو لاةلتطيلعتااىورد سيب انهرب
 تبل تب ب بلبل ببتتتست | ةلفمج لف اولا انيدعاد دس طفلا مهلهل ذ قاد نوفاك

|| 

! 



 سوما كامو جانا جره سل مؤ ااه اانا
 /وا .دزعوبعزاراتدااك يلا ٠ ه ه_ رأت نخإب نس الاخكلنطعنضنااهم
 وو ب ا ا اييع وسو
 جن رابط دان مالنا ناكاو هردش ماهبا عمو ايتوملاككحدناكراواهدحا عن ءاإبزب نينوزوبوانولكم نبض ايم
 نعي نعينبارعط كلان دنا ءاخنا تاب ارو نئابدد زهاب: ىضمرفو هلارزلاعلل لع ططالطإ دكار

 اذن ءاوهاشو تاك كذإ) موالاة رتيارع مجدي زعربف نّرهع نعمان زجل |
 جاز دانا لها ومعاني ازال ردهم
 نض!0لالحت | ىروهد الاكل هلازعمنلا لاه تا طعش دنع ديإزعماشمزعيوصن نجوي زهمزعرعازعأ
 ١ وو ع و ودمع ب هه زيه ربا ملاذاذ اريام بصب |

 نادل نر نا.كا.لك تبع هتادبجوب اخ رميلاذ كل زعنبضلإم ىلع زعل رز عاشو زعيما
 7-0 قلو طل نوم دل اعل ذذ اجو عادلا ببن نسال تولة هدانا ملم

 نينو بكا دال ةادمحب كلا رولا ادخال ذل عرس سبت نمنيملو كنا.
 از دافو اكل نرد ورع اب تانج هندي مل ارز ادارات :لمجا لا
 كاعدرم ظالاظ ياليل سب لتللع ادبع د زعرنلشلز عنب فل كدا اكتر ودا
 وزي لعاب رلالس سيلعب رسل كلا: نطيشس وادم نان عازخو نر ناكل تسزر ىتلا حاس وانالظففم |
 رافورعمالاعمنج اب رض دنكر بتي ل عغجو الطف إ ا زمر الكاجو نفاخ )نهاد قلاع: مو ا هطعفلا
 لن باد ضمان ايجاو كلام انا ئينم لكلا اكرار كل وس ءترم كلا ناز لش لمانيطدأ
 200 2 رف نوعاذاذ درب حجج مل سو لبق نوى ام ملة رحو الا موضعماذ عضدرف ل ترلاوردطعبشا ل صهتئا

 لتلع ادن عدلزعن املا زعوبعزبداة نعي ازتطع لب اكل لكك لع جب اكمككتز ادا وغسل ضبا بجو
 لكك ءرل يا كللتماهنبزضن ابل ان هيلا لجلال كنيسه كرب هنألايرلاامافزكمالإن دلك ايد ناار لالا

 قغنع هللا مولا اوه كو كىزلاّرلااًمار شاد عاورربالةرساثلالاوما جنوب بلاير نسما اموزوزعش لؤدوهو |

 لعمازد مدع جلال هربنا او لكى تاو هانا هانواكوطنمالا.عتزحلا رب رنات رعود
 خزعل اذهزم افعل سي دإلا تناولوا اهنا! لاط تعدت 6من هنبزكاب هديا
 العبر الملا عربا مومن كي اونا دم كرد دز ايزل رتل وما تن زمنا ورا طلو
 رعت اد اسبانيول اعين اربعو تتلائم ز عدلا يزع ةقعل لك هظاردعزم دبع باشالؤم
 نا نومل عانطص يدا: مطمن ازعرساتلا ختبكلا لف كاذ ةوالاطف ةرركو ريغ نارلا
 ابلغ وج هتهاّزحا الة تف لعتة ناريس |نعملاس نب ماش عا كلاب أك ركراكم ركبي نقلا دنيز سك ا

 ايراة الا عزل دبازعدرجنبدلانزعيإ تلا زعاًعيبجوجحاو) هسزع ل اك يزما عانطنم زمرساتلا عم الكأ
 .اكمالسو الاف ميسان اهدركرسب لاول وضمان اسال اظتررتب نادرا دل مجيب ينال زعإتمارل دش ابغا ١

 ةةلاوركرمزاجئازعا ءاهشفد نامل هاء اذيطن كلاس فو ةرناكمجاط نا ل عرفو الاه رودف ةالافنرمبعأ |

 كو ءاؤسام عمو كلا رز ننغ ابدا وشو عا نينو الوزمما ششرنم نوط نكد تيل عرف والذ راكأأ
 عقر رلا ولعت طعنت لوس كلبحاص عنصر اكان ئجاو كاهن لكم هناا

 نرخ اك يك( لع بجو ام. دبع رجول دبر كاكا دليلة ركام عسوله الا زيوت أ
 | ها نضال نسيرحَسإ ودكم شالاطغ أبللا..ججو إبن الككن اك الجي زعل تفبلعتشادبعإل ا مليلاةربككنازعلاّسف
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 اج رعزبتملا | ارلاتبكبساككا تجار ةزتةيودجي رعت عز رسم نغإ جدزعلا ربنا
 دةودلا نيني مرح اذباهرك نر نشل مش! صرح للم هر ارثع دن عج هوز عر طيزي نر دحلا رعي نعوسع
 بييرغداذبةلكبنذرشعزم هاون عظعل ا ددماز مرتي! هشاربعو اغلا ةرابن ب ديعمزةناومسز كنسي

 :تعملاو.بلعرتب رقص دهالفس رمال ذئاب زعل نب دي زعلان يجز عناول عنب نبدا زعمنع
 لع دبع ازع ادناه عزةنع ب رتيالع هداف زعالهرعشي لرد ربتها يو اكو ويرسم ورعبإبورلكومو
 نيلاومتابب هدرز نعازئالاظفملامويرب الإ لكن مىرارذو تارا بنربوإترلا هتلاؤجتل ومالا ن شمس 23 انلؤلات

 يو راطللكرلاس سيدان يعدد ل زع عامين عنب عذر ضاقسلا بيزو هرمز عتبان
 الزر اناا يرانا مجلا شرط يحتار نعي عون باةزعز بنما بي ثلا
 !ةزورعيتا و بداناععس قاب ركزت سفاجا نعيم علا داكن: رهوملان شادنع
 قرا ا قةعلن) ربل افغءا هم )خس عنرلا نك حال لعدخ ناز خر نهاز تابلوه حيإ لعل
 0 .ءايزه]جوزعشاباكرع لزج تغ طع دج والاف نشف نإ طف كي لوط للا ا غراما
 اجلا هتاىلؤو دل يكل ءارهرس نعزي عيب تاز عدلت كرة رطل شلال ماس ساملغ فنان

 اني اك ًانرلامزب رم ه 2مم أ رئي قاطعا اذ تاي عملو نيل سامرلخ هنن اذرتر نم | تسأ"
 0ر1 باز لول اد جدار جير م يبا ناحع لنا

 «لتهانؤسلا ير داعسام زج أكةكرلا ونعتز. رمل يه زعري وقتل ورب .
 ياي ةزاتع كم يلضا مزح لس دب مدن مزمز اكان بدانتب سبا لتولاوييلع
 ءلللببو يدب اكو _كولم نيبو ةرلو نيبو نرسل اذ /بلو جزع مز عزرادنزعرزز جر عيربنعلانعساب ن عوسعن

 مك مك تس كااق كير لانا اج زب ظن دجال أد :
 نعيدعرا ببي كنعرصو كرت لن عربل كوع الكل ذزمربل م جنك نيج ىزلا ندا اوس مي كلرنعو كلا لن ععم

 إس مينسك راش مهقز دج مانا هع موككب املأ عب رلثءلتللبلعف مجد ازعت جو ةرادد زعم رجزعر يصلان اسإ

 ننال نودءاضمالا عليض وار انني انس مالا هند ملو منجي نمدنيلالا
 00 ا كفل

 م را ماوم اد ابابا دمت 'ظ
 و فس : ١ تي اذ ير فنجبنطعز تم انا المإ !:ةنماسد

 ها ا يع دبا رعد دق تمت رللا ك1
 نلنمزرت عرعر از نخب انيس نيقيجزعدح حت الدلالاخنامسجحو قدا جوه راكسحالا عضل:
 !اولافةنوبل سلا انافربىرلاورسلع رن لصد لوس ددي جلع ماعطل دنهل ةرطتهقبلع شارسعيب نعبوصن رز دسنع

 ماعطلاْااهرتذنيل كلان انالفإ لاذع وفاو هانكس نالةدنع ل ئضدنم نيون د هلا لود
 رولا ديبس ديد وبلاد ينس سباك يضع سس دمي ١ ايالضرنا ا

 ناز لش و هس كك لمتحف رض نا ربان وج بيلا ةنئاكراتو 5 معرضملا نسل امانط

 لتي تدعوا ديل ةزان طال السل ضنا هز عنلوغص يعن ايتفلابب أك كاسم !رسإ الذ د نعرن ع ناكل
 هيلكس نولوم كلي كاجوال يلد نكس ايدؤان لعنوان كاان
 علنغإ ترا ت7 ادراك ارإاافزج م افاج سما



 ت١ حا | | 3م)عورشالاعاهس بيب نعال ملا آ5 ءانيع تلاعب مامطلا كميرا كيذا ةرماثلا عسبالال بلغ املا
 00 |2-.. ١

 ا. بي أس هلعرككلا وتد يرالا ب ب وقفا ب نمييوجلا مازولا هبط بكا هنا. وأول عضو نع
 م دانا < ينبع نوكتلا جيف نومطم حان زل ةرشلاو هبا رامون وراضي ةكلالةزتارعشانبع

 هابزي بيري اخر (نصا| نإ 1
 ت3غررص زعرعانبغ اببرانصمالا ل: كه ازعل العر زل ناو ل ب هي تراتيل اخلاةركايا عر يبازع

 ْ نر ع... هنالو ولا سلا غيذالف التغلب نزرع لير بازع نمط تاييعزب نكرة سعوزع
 ماي ع تؤ منوم ردو ضاخبلا سات عج ناؤسالانبوطدلا عزضزا زكر خيرك تارسلا

 ١ | ةواشانانج طموّرعشا دمت انامل: انا افوممهتو خضنلا رع وحر ترانإ ع بضتف مول
 هي. اصاقإ سوس 1 ردب بجد بمحو ممدسم يس
 اكانسنالا ىد . رح رطل ماعلا انطلا نكسجالزسورلاو لع دعب ّصالوسدلا» يركن
 | ”دعاوتعضازؤ تزن نويل بزب زج نرسل رعكرانشلاز عين, نيبؤعصزعرم ب سزع ْ

 ع .ردقج ل لعوافودرإ. قنا نضج: المو مراخش | ردوغاغل ؛ءادم.ذلخ دل سوزي عنالعتقنلاد

 لك بدزحدتلاجا لان تغطهش امنع درع عكورهلسا ليرعدر نب بوطسبز جاه سزع تملا اكممراشسا ها ءالغو

 أ يراقب نوب وجزم زعدوس زمام ةمرتت# أك بذكر ضنا زلفاككم
 أدمن لجتخم نر نوط ز جلهم أكو | هزت لب اكك مرش زكو لسعد نا لا لانا يله نناوا صرب شارب ْ

 نعنوعمهرزدوننعداة نجلا دبجزع ةنيلإزع تملا اهرب اككمرا ننال يو نكران اة تا :

 ضنا ثوب د: ماعلا حاب شالا لتلقى لعيبوط جين تسول تزانص ثلة ناب جب ازعلجدزعدعس
 بيئلاظنا اطلاعه هركمويلا كلذ تيرا لءاكلف ماذا ازكموافكاه عيلؤجناككييدب الكت
 دينك جهز مانع ءالنلا رمزا كو يي ب

 لاطيزخاءانت:لاكم ال غرم: لكولاذض انكوانككت درا ةاهلبسح عرشملا لة اككر مالا ناكك«نوملاتلغل اك [نم

 هداك الكولا ل نكواذكت سمانا علبسح وشامل وم غلب[ اكلك

 متابع تن ادبجازعوسدنهصزبص ضعت يلا ]نسما دز مز معن نزيجز تجزع اكساوبنءادلا
 امهر هوس[ خربجك لس وعشت اذ در اوما حدح كلور ونامل بهن دولاب
 أ يزعم يومنا ب توبا زوالا ربع نورس تلال مدني

 لد ّبلو فج رصخر نلوم ندالبزا الا جزا لانفرمتلا ءال خي بعزل زهر نع كك للا ظ
 مناهل درع نعيم راط شاؤول )تنك ذخر ماغشو رن راطشاال اناذؤّمسانل نرتساول لت كرلاومنل عدد وص ا

 [مههاربع از عزانسز هلا رج ز عضل زعزبج | يبدا وخان زيحندسا اذار طيز نك هادابع اوت
 2 'ولذلا ىو ممل ىلا علا معاون طاش اضياومغدإ ةيلاثا
 دوغ مجد زعشادوبورعن عم نيوز مزترتخلانزمزعنا ضل كى دال ضال 0
 عضله بنومل للود ل ضاخ ديالو ملا زمارلخ ناب كسا ولنا جورلاوربطع شو ستالوسر ْ

 تساند انك رذمورابا لا وسمو قولا قزح الن بزاومز وللا نإ يرانا حرمك ضيعزم ظ
 اقل اراك يناس مانو عالم اماقلاول شملان شرم فاجر كولا نعل س نم ينشب |

 تاكد زاشما عودنا ح نميبإلل لاو نلعرتإلجيوتلا لون ةرومنيز دويزعبإم
 00 يعفو ب مبا يجر د ا ظ
 فو ةييس دع تاكا اوشا نول
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 تانفرسولا ]هاراهربع حاسمسلا ةزالا 2
 طال اوه جزعي) تلا نعرجا بد 1 غيراستسلإ غنصالا) اء.تماناطس انالنلاوركاو اوملل

 اهانكرعيلتلا بأ كيؤلنإا خان ملككالو قب ابر شط الوؤلنا لاخلا بتال سادس زعبل رلاهنمزع

 لجل سوهد جاورلازم ةزملا هو طدددادط عوج ور نلوم اة اامما سلخ لة باّسنلالاةنمزع
 اجا كلو ل عرلاداهلرنيزكمو ل دلالحز مج أص جرخب طير غول واب ناش اكأْنر خازم لبو بؤضلا كللاورلازم
 كن اكواب ةطلاصقتباب هيدداكمس مساند منيرالازا لوي رضضاتلا عشب ربورابخلالا نيب محبة وره ازعل

 رو ذا زعلت رلا دعنا وص لوس زانؤل0هابعاسلخباتشازاهبز جاع
 يب يار داخل نودع ورعب خا طال شؤولاو ةورخلا كمل .شوروا ودع زوداملانٌلثلا

 ا ا ا جيل سدالاانانافندرقااقحتإعدرو ىودرأ الي سوهدتن لازم ايم دنا
 اذ عانبشلاوردتل لعل لشلا هج تلال علتالازل بان نمت عدم سم نعت ع اكلنا عجلا
 ل راقد اكد ردع يول طع برج أهرام راد
 الا هلخلاوزرالا انج رست لك رانا اف عمس اناء جت سلعهئلادبعوبلنشملاةنانس نيا. زعم ملاكا
 د +: تراسل عياد ازعانمزإنعداز نبقيعرعاعاممزإبب كلزبرسإالاذال جرا )خو مداخلاد

 عن انس هثلازبعن عطمز لج عاوفص رع كرمل ارعرج نيت 2نعيوجن أ مد ثواغنئدإب تيك راف

 للابد لاقل باح | زانباعمازسسي زبين ازعد عسب يس ءاغن دارنا تلارلع
 ارب ببزعيد المس أكرعةنتسلامبلازمزخاناذافوأ نخاف ٌتزخات لاة ديب اهرتاندرخيرا قلو انفراج

 قرَجاَمو ساما و نشوم ام ااهمداجج|سامالالافاولا نرتب ع مج رز عرعر تيرلع شار عب ازعدالو هلزع
 نتن لجزح كرما زج ك قشلاو بلان طل كلا راقد حال ثموهاّاو مولد
 يبه ىب نعبد يب ىلا هازل: هلا نتي بعزل دارج
 ممالزعو طباع ومن ازعجم :عورس دإزعتلعن ل خز عبو جنب بيرل خمإ تلا« لج يبا ز عروض نع
 2 دنناادهرمم دنهل نادال < جاع سبع دا هائلة رتب صوم يعسمزع

 جاز تابخريدن عه اويجنيزيهزعتجا ميسي عت مكولكك درعا كملف عزي يندمج
 ةنيوسباسنلنراشا سبر دارت ايلات نالازجمل انو ىيرمابلع لس بارع نجع
 لعام عملت! املي هزه وراطاذا مهن نأ لدول شجو فن مضوم د نامت جز مزفونلا
 فيني كيلاني ر صل رجب لارا بكم مبان ابر تعاد اد يلم
 قخاووب زعزررجز عدا زن تح لابي زل و لتضاو هزاشلا )لم هلوز الذل, ذةرزبلا | كيسين
 0 ١ رم ءساؤ جب عزنإ رات اجود لاني مسدلزعأ|

 بلل بار هربا ىاتادلج ينسصرعتما ننطلا جو رتكماعم ت7
 كرز ذالخوهو نبعد دضمانم عونا مورحلا نال رز |سراهبف كرب ادغمص قاف تراخزمزشنالدبلوإلتيللع || ١ .1ق“ كك

 ال يلا ديار: نتعوكازب تعز عوسجزبا بي نعو ء. بو جاك فوعدّقنلا تنومناطلةنافمفلا هو

 لني ملل نوجا فا دكان دعوات ملعقه
 يي رن ينرا رورلا يدري ااس ميواسللا ادا زم جدال ناهرهوطلانغاك
 نيا /ارعانطس|زياز عب اصازمدحاورنعزعٌةزرلا نع, شارثعز تنبح زارع تملا [كتويشلا نطل
 قدذلا منج عدنلذلا صن اكون ارت اءاذ الوتيارع ادعو لاا ةزملادبعيزرتجزعلجما
 لتيار عارم عو ملل اذغ ىلا لاند تيايلعمت ارسل ما عطل دز تاع شادسعد لنهج ضطنس الاف

 ا



 , 0و تاما را اا و جبع ج1
 سدد مران يلة يزود حجت ننام نا نزول بجي زم اك للا
 تيان دلالات التلال: زمن حكم مجال لمت رطتلا
 اهوا ينج ن مهضوم ذامزإ:كوزالوم دنت اانا مده هوحو بعز لضتلإ وعم هنرابخإل

 نيلفتلاناسر اهلك نميز ه!/اهربلو ظنامالاوتإرسرلْمسلاو : ”ءالسالا ورش ملو ناسمحالا هريس مزمل ضنا 5
 عوج ف ضد تيا لعزل هلك قرات لازعرج نبه سر هال خبانطبا جواه عبجولاهنسيرتم عفنج

 4ث ورماتعطلا مسلم نكت ز عر انن_زلاطووف 0
 كيطعبام مهساقثإرمعمل نيكل نلف كيبل لتبادل عن ينمو لإ ما مل افف كلنم تن! ظن اطلس باب نواثو ماجاح
 ا دعا ين عملا كك طي نالف اوراس دنان كال زج امال تذاع بلال تسكر جت/ابلع نينو ف لسا اهغ « ءالافأ

 | قولو ءاضب مسا ىلا كرانجزال الترب ننبه ظءاربعو لاخلا بان ب|رعداتلا سي
 أ قار وهلا اراض كتان نوار ناتي طع اد بجب نجتمالاب ب كك اولا ضالجالو ادم

 | تاعلاش ماو نا لمولوبوججرمنش تئ ىلع لاذو د لسا اهننجبينب الرضاع ناين وكر ااقسوملا
 نيا لاخلا )نما ا تيابطط دمج وبال غلف ز املس نقب عن ولا كوز وسن بز يمزعدم انتج بيا هجيني
 | لطهي ضسوبزب رح زعم زجنيم ياه هناو وعيب نقال وجا

 مرد ل ايان خد اد يا - :

0 | 

 ْ | هان بومدلح دكا: ابا ززضبباز تا عأك الطلاب كرم نزلا هله ديل ماعز زيف لحل خ طير
 سلط ماز | لع سمزارذرلعرارفاءاتعن لح لل كل فور ال عانولا, لا ل لعدن زملا دله جلو إف

 | رعبا ديا امتار لع .شبإًص تا لوسدلاةونو نا عار لل طم اتي نجي صل اطفال بكن
 | رغافؤترنام] جوز هتيإ حن لفن نككوهدن جت لت كرلاورلعرتا قطا وسور ىلا ناك تنحل 2 لاذ را
 | ات رككناو نواعم بترو نزلا اموارنادي ولا نر لطف كرا ذ املاك زاب تلعتلل
 ا ىلا داعش اب وعن جاما اهلل دحباطاناف وروضة وفرج نامل نيل هضم انا

 | توما دن كيلا هن ديكو اخر جلع: ملينعلإ علا تملا خالو لوحالول ورع تسارع قرف لطف كانبعترجوملا
 ا و سو رجا ونإج اع هيادم وح ٠

 ١ ككاو غزب هيلا كلاتندجقاس دارين زيزيجشلادبا اوم كنار تيقل ل
 كاف فر كل عبدون افيو: نلاو كاملاونلادهزعولنس زدت[

 انجل خلة لععجح و الاف صدب بهزبو رغم ول عشطنل ءازجالا نمالخءاثسرالاو وفلان اذكر بططم واني
 كناول عت انامل .طضاانان جدرو عناب حااهبب يمول هرجمتلا مهلا هتاف زجل اعنا ا

 نجع از عدنرلاز عشا أ" هيا لو لود ناز ادماو هتلر هرعت كسا مدافع زم
 ةضنير راتب مندي ولا رغب ءزاطلا جلا بوكو تل ثا لتي ل عنج دل زعق جز عشيرالا بسر جز عت ٍ

 يكرم لنا تيما لتي عراد مي امم زعل ابوك ت ادعس ريو هلا سالك
 0 ةلس هتادنعابانلا منرجع مز عايل سمزعتاونسصز جيباز لحسن اوغسزعج با زعل
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 يعاين هيمن مشبب مفاد اندانوبرهنساثلا انوه كتر د ضر ل لوط ناكزتيليلع قالا ماك ذام |

 .قفراككل نا هايل خل ابكر وكلا نفر جلا بكورفابج تلا زتجإلامرةر.ثللع شارب عرس غيل ميز عناوعيص
 العلا بلا زعي اهبل رتل زعل عن ليجز عدرا مهنياعمد منانناند سياتل نو كنج
 لت نادر ال كما طا هنم نان ةلانجلا نه كل الالتيما الكرت نار كلام ع شارب ل زع

 اج نباصتعام نب متاع جنا عيطنم : د الز ايي: بلطبالو كنورلإ ى ترب نالفلنم وك لانو
 تاركا: لماهدس عت خ ا راغب ابوك وكم التهاب فج زعم زلشلا زكاته نغم
 نيم اكن مل جمرك نأ جا تلزم تعم
 هالوك ناب دن عرج نوكنا علا هذاعسنم تار ذل لجن بدل ان صص/ ضب عزاكسم نزعت رع
 دعك ء عملا و 0 ا ا كمن نيرو نوكبو نيناض

 اينو للف مادبا تكبر ىلا هل ةلطر عضم سباك سنع راج بج ةزح .
 اولاد ب حور ورل هال اهدنعب كل غنمت شديعم ئزر ل يرلاو نزال ه'لوالاو مش اوملا ميحررلا هداشسسلانمنثلل ١

 قد نلت ل ارب بات لغة خود لادبع يب ثرعل ةضرارعتم ازعل دنبلا
 كالئانلا سعت ر داي يصل دعوا ف اذ لاول هنن :هويلجم اه ١

 000000 1 و و دا

 عنا الما ناي يرسكلاو ملا زؤر سب مهلانمنج 0
 كيف ماهم دمنا دحليتلاطناذ اللا ايطار ار عير الابسي كرش و باش
 7 افيتتدن كيرراذا| لكمال ع شاد ديل زجر نضج سوي نع جت للا ض نبعد بسب نع ذعلا 2

 ا الالم قادوا للاعلان يعرلي تمرس دان نوع اولا حعساب

 ايو دنميساتل ديم ك1 ل ْ

 ادقلانعزمش الان عديتلا يسب نعال كت ازب معد نغني كوت هنو وضخ
 يدم 0 ناناقيش ككةنمالؤنبرا كر رخاناندابناطعادلاباتب ا

 2 "نامه زحانبا ارض زجؤفلا يوهم فزد ل جلاد امينا لا زطتمل ر عرس دارو بخ قع زعوم ني دعس

 0 صزبديلولانخانازعيازرب نب بون جر عل وسن عةقعلاو ميصنيدلولازعديبملا
 لعل را زعاشولا زعناشالا | متاسل تنمقؤرزرم معو ندشملا خش زو زعم منهو زاطلا زفزر مرسال نلوم تلا

 ه3 جب ام نوكوائتزإ) جن قحر سسكس دن يبدا نوكى ب[ يي رسبكعبباب 2 0
 | قتل ةئادبعزب بمص نعد ادبي مدخلا اكل زكركن| نجيم ءاغنالاو عنيك زنجي

 0 ل ا

 . اكن ش لك ةلنعصو تح انكر فاتلا نه عيوانكق بادن جيم افضلية اة قاس الا د: حاتدب سل لعمل دمملع
 الكاهردضدازل قيل كشته اذن نم درلا عمدت قصت الويل ان ئاهعإن نوتلا للنيل جن ع
 قي ءاجحكزذناندساملا:لك رنه و1 لاقطلاةدتاليسرإ نهنسانةدنتاقدد يمص
 نعد تان اكاهرلو ورانا ولادو هروشلإ هوؤماولازكيبلع :راشالافيمجبانعكم درمواكعشاخ : راسا ا

 لترا نسل رنا قصرنا لوسدلاةلافؤ صم. تركك ركلة. تيارلع ادع عبل ءدزعيطإب ساب انمي ازسحلا ١ ا
 ءرعرع نت غاسي راخالإ يهاجرطبب دن ام بتال رشلادبعورالاذ#:تككلا باولو لاااوططا
 تكد نضن نعت لع ناوبحوالنسلا؛ يزل نعور عن تبازع نعم نازله دوصسزعنادنع

 د خا مهو رطوم:رعومإلاب جرحا اماما جرخ | :دارطهالوفجرجلا ميزا ناتالاظناهنج وعامل "جحا دن



 | نكن نو تأ [90500بط شا لس هانزسلا ل1 20بوعج ارواب رو ورع ككابدعار بانالعبجأ
 احرص نو كتدت 9 لفشل ىلاهرارزم الا يشااكزكااكوازكو انكونماش بش ثجيرام هللاور جلالوجلاث مقرر نوكتجنانناتلارعأ

 الا حا ت11 <لهر حل اواكتلخلاةنأوجلا يجب نيدلا:نعنايعرع © وعي نب ظخبسي كي زمال اورنج كا ْ
 | ْ أارتغ مو ندن نب استكرات جب وود شع د نلث عشملالككرم معين ءاعنصنم عانللا|

 | تسلا ةوكيلم نول طل جزا ىلإ هم |نافاكرممب مرطلالو نيرا هنمسب ل ل اةكاول بأن كلذ نودو نضنوؤشملاد

 اخ ْص تالا هملةلاطع ادب الاغاني: هلا ره ضع زعتسبهرعالا عك عز عيما بباكب
 البعير اطمارطسيز جناب كاس ني زن ب ساكاسسا
 أ مالكزان مزال لالسككب مشلكك مات لاهل لهتادبعو لاغلاةراقن خا :عدليج نزع ديرننإز ب ئيحيزخأ

 ا 0 و عل
 يم او تور نس 1 3
 ناعلا بضمان وللا عه حلا م اتلؤ داك نبغي خص تلا بدااهئاهنغضبلاذ

 و |وعمرهنيورعملاّ اب انهزككدو نمندأ؛ ثلا لذ

 د تجنبا هنسبو ومع قللع تلم يلا لها يشل اذا بضرب رسب ةضرولا
 | ”ىمكمم مني تلاد فود عيد عملا اخرس. داع دبصاتلا ب نا رماوس فو هذمانإ دشن وأ
 لكاس للان راخنب نومه نعد .انزبزيجرعتعامهنإإابب هتتارنع اون نورملا يهمس اراد

 |. موهضعغءانعمو مولع رظفل نايا نمر نسايم ينااوتل

 8 00 ١ كول طم
 | ننومادوااارورئادخاا نع وحب نكثر ؤسب كامو لاك راسي
 دغش ول زعم قطو ني خازماؤوكاو نوت زكك زوالا سامر خانم امانسم د درهاولاكيارمولاكافاد
 ا راج! ماذا ١ع عممأب كلززبتلا نزلو لكلا
 مف ! يد نط نا سلكت ا

 ننام ساق ىود تحب طع ريل رضازم نارا يربو ايجات نتصل كأم اواوش
 0 كاد ا ادم يك برقا لرب دير اد»
 اكلك اومااوبوش يشعلان وكلا ينجو رمح ئن كتأماو طل لا بول اورلتلا 7.

 | بلع نمولاطازاكاد لاذ تربع شارب عدل زعدنر ننفلعز جوج نير عدا ب بزعم
 والطيران إلا زيد رس ااا اد كال وامل

 دي ماعوجومبم غدو ءوجوزحولا ةنطنرا اواصيدب هناي طن ارث كوصوم قرع الفمفملاو امد

 | ابل انس ءايدشا ةرككك ل نوال از مصالتما زمن كب الراب نعال عل راهن عصووه
 !آ م ”مدالؤميل تكمل اورئطعرّشإ صن ا لوسربحاص هئامأوباراككام ثيريلا 0 ١

 هبرة لعناربجبارجنسنالا ب ب أكسل اكلة هند تاب ادد عطا ذاوبعب مرش اذ
 نايك زل النرش جالو تمبدبالف ادا ضخرنح قفا قرشا |زمزتوملاو ملك رتشسإ قس هتازوسدلا لأ

 1 را 7-4 عرشااذأ مزلاو عانانارهلاو بيعلا|

 | رففنم اهراخنايال اولا رس اتنإ تاس اضل اعف ماظيزاكك طعم هلزرارام فمر لحمت اناولص نواس

 ىو رخل يزل الا .وزلا سب 21١ 0 5 را 7
 ن0 1 يا ١ ا لا
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 كو اكاتكلب طلسلاو حا اوتلاوهو قانا مس ذطغنلاورل مد عج عرس اتسا لر أس مترا غحتدفشما |
 يقازقتم صال وبمي ديزل ب مأكل ار فرم ادم 7
 يع دب مدل لس زعمت ظنا شلال ذرات ل ومو مزمل هلع
 قالا وك( الوج ناك هت لعنينمولل نس د 0 ع وللا
 | اليحيا أك تيان عئ داع هسبزع زك اك تيا لج ذداشلا عال رعتبزملا هب :؟يلاؤجتورالتلا |

 سول ل باناكىجيل ان تلال ع مجدل زعرباجزعمانغملا ا ا

 وطار اككمئناهنإع ريل امعمواذوس افوسرذوكلا اونا ك
 الاد زواوسح اذا وزع اولا ب ا م د

 تا ويرناو الوهن اكرشو اطتنمالاوهآ شراي علوم ل اومعدو مرا لا وعيار با خام
 ظ ازا بولا دئاعو نيش بكا هني عسب مهل اوني اويرثو |

 | كن اونال عيجج دير تلا لنوع نيدنض ضرالا قلوتشالو مهءانبش | ساثلا وحن ونازل كلا ضداو
 هلا ذات ثلا ورا ىلإ. هيدبتللاو بكسل ئفانلاواج رضي [ نزلا لهب ساتطدشف جيب
 الولادات بلا وعاو سرا تبلل لاين يكول, بداله
 اورعابل ااا اًشحاذانؤاطن اؤروانشالو و مةدياجراطت نيب نياييزفاو نانا الاخ هئازمور جلال

 ع هءرذف كسور اومفرا الش استجتورلا ىلع ل صر الوس لان اود الاوثت تالاوضْطتن ال اوسخ ال

 ا ا عل و او وم ول
 الل إلخ رع هتلازؤ» خضر ]جبن عراب نينجا رعل هسنرعةعلا كك اني كبي اهي وهل كلا كايباو
 5-2-5 :,نج زر اكعد حش ىلاوتدا هولتصلا تاو لخداذاَّر حمار كن عبسالو اخ ممم
 ”نعلح وز عش لاذ سوال لاذارنع اعل اة تلرطحش اربعيا صيد نعوز> دل زعوونملاز عمت جوجعنب

 ا( تزين نورا سدا بقنا مب او يلارتتؤج ضار انااا نأ لاه

 كثر لالا. هاضج نع قرفعجلا مساق ناد زعلان نبع ااذلنتلع كتيره هترلاا عملا هنأ جيب
 | تاهربعو ماد قحلا ضاهر ساظناو مدا لاذارلزمن نوح نال دفا مكن نإ مرتقرلا دمبلح قالا لص
 نتا منضمل اك عانبملالاعبحيطدة دقة نون نا فج ناوزجد بنا اهمهلاباخالاز سي
 ّْ نر مم ه كأس جرجا هطعلونشب مومو رشا ل جيزعبكلاسل اذربتإ رع ادع از عول عا صيرشالثلا

 |كرإلا | فاك ا عانت لفل هجز منصوب ةذخإ نامل تنافسي وبلا لطي مج يلع

 ل
 يلا حار انعم جو ذا هسلا لونج ىلاورشعرشبا لصتش الوتر كحم»ل بلل علعلاذ صدا عيب اعل سرعمو

 كي اك وكرار نارا اما يحك

0 

 بين فاقنلاورطملا ءاولالاومل نانض الى زل لغو اماكن سكت |سيونلاةرككتارضد

 لكل رندا قضت الوس دان لوب مشع ل اة بل عسا رسب ازع مارتين عب قازب حلا زعزع

 1 ءارقل الهس عيبلا لهما كرب
 لقال لاف هب زري معمل جد لعمل وبل فا قص لانمي نعل ىعب ثيل عيب ال هس نركب
 نعانرحاز:لءزعدحاسي أكدلالا يزعل رون إكنوتملا دن كلم !مبزملرا نس نوت لوا نأومب نوتلا
 اناا ةالاقن باش مالخ الن يصوبب نب يال عدكلاةوثعدلادبعسني اربع ازايشالا دعست

 تجلط تمرح تاهل اف ثدصل نشل انام اذا ةدعانصبلاو متي انيددرعتف اك من انس



 : مدلل وصلا نافسحرزمرل ل جوزع هلل | رنج لاذع نجدوا املس نع نوكبرسازمأم ميرا ظفراملاتيلا
 خم شو ع 2سونعل ازهر طع |زاورشعتلا بهز: يدنا كالت لوجو لان نيب لبد رعت امك

 كيا قرير اكل ومان زنع هن: نضكلا نود ضال ان شام را دير كال فلعله يهيج
 1| ودنا لانس زلم يس يزورون تاي
 ولع دع ادانصارنججزعتج ب بأكل ملح ادب جياز عز ئ نادم زن طلاب از كلدكةركانالو نش

 تاز زكاة رتل اسبر ظجازعو رعت و اي

 "اع يلزعدنبرالا ليبأك وكل اههجر ءادلا هبا اقرء الرسل عداد انا لوم
 ظ داني بوداعأ نم راين تا وددت عيا ا فا -عرب
 م املا أك اينغرضضو ديال وتلا ينالوا اال

 ادرار رنا مىتناز علت كرلامبلعتش صا لوس زف نب لاةمضدطإ سانازعأ
 ْ 8 ديما 20 : وتلا

 فيلا لمزخإالزاكو بب اكوام: اوم ليا داع وع 1-٠
 ينال شم زاك ينناد[ؤبساد| م مريخ كيل نا نومه تيل ع شارب يا زهباوصا شيز عزنا كي كلا

 لازلت ذوهنانغإنا نكت اس يي ماسلا
 نرالا عانيمجزعدال |عايرتنعبلا شل تكرلاوزبلعشإ صوتا ل ماع جزم تي خادم تيالهنيزسو لاما
 ءن3ذ قدور شير كعضبومثبارب ادد رم رادب هد ناونسالا يالا حاجي ريشا ةكرل معاق ص لودي
 ١ كزرالف يت كوباو وبان هلجر كطعل اوم عل س دن براكوأ عيذ 2قراسو انام شبا طوإزضف تت مطمنب

 | رادو نما خهزحاو خدمت .ةاهتن|ىلامهتجاددجباسملا عازب لمختلف مث جراغرخادزغلن لوالد

 بل[ باخد دقت اضل ولاجريخغلا اذ لاو لاينطلاو ميزغيد مرش لين ةينيد اجل

 تتهو مداههأباناذءوعيطن |نيّولاو ءايلتل اهو مدازئب ل ذاز مناط شرننالو دننكاز ملك هوبانشملا] اد

 *وبانابىلات| جلا بالادب لا بالاوكزاومضيط باطل وكي ذأ زجد وهو ربلب اناطتشلا ل برزوداو

 لن عورانخالاداقيادنع هر باز عناتبز عل يعمم ايةيع موج نزعت اك يعرب نزلا ةاو ازال
 ا هو هاب ياحلو بنك وود 2
 ”الارش اهلهزثو اهشزعتلدوعنو يد هلم جو اهزجز تللشسا للنت ديل عض ن جلؤمنم ذوسو
 كر ب اذنه. زها جاما رطل رم لعن بورن جزم زحف
 . ..| | ةعتادهشاولر شالو حو هتلاالارلانادهش|ر طن جلال جر طجاذاذانهكبو عاملمإ جواهزجتشند

 0 2 1 ؛ناكربعو عدسة اطر م كن عاو لظأو|لظأر|ن دل دعو بتط الالح نإ تهز دل كسا لل جلا رلوسرو نبع

 6 "1 9 ٌدْنايَتلا كنغن ونازل كارض اك نمزدوادحا موب انلذولسد انيرشباربب كولا كزما ميزان كلذ لافاذاف

 2 م تقرير هرج لعد ادبع دعانا ميز عفقسلا أكف اكس بطال ارق !رةوم كل ةتارضاعتلبابس

0 
 42 ادا رارعن وعاد جهلا هل ارو ينزع نوعا يا جوا رخزعتلا سنا الظ دوم

 عم ارلاالالنبنبحو مب املا غض ةومدونحو بلي ارشز مكب وعا ل للا نط كسا كسع اول وجسب

 اوإ | :ملاضدع ايو واافوسزخدز,ملاة لت لجيش ادب نعييصب ل زعويجن صاح صيد مطنلا زيرعلا تروهو ثلكو

 يك 00 يسوم تح وجا ودك



 انالازإتللعيشادبيب ان عنرج عراق ع سازعل اك يشل | لن ع ء اللا فحم
0 7 

 ثيزشا اد! معايه ان اغلا ةلجزعالعلا ون تاع هلت ناد زكدعا تفر نه ليل جاو كاذزز نمر نهرا نرش رت
 ةعازع نقلا اكبر مئررشا تزل سبخمف ديلجافد جدير ضل نرش ل مهل لذ ةاشلن تاركا عانس ا
 اكس لذ زوج قاف داجد حانت قع تاي زمر هنن نضزالاتضراع 0
 كر مانإ, مود! ال ناش عرضا نادسدراذال نر تماا هادم عر ان نعيتلا بببزعط سدر زعفتملا 00 1

 0 ا ا 2. تي أ
 تف سؤكاو وجا طولعا دوز ملل شادو باد برزش ارت دبعو إلف دزا فرن عالايترمجاك 3 ا :
 قطار نر ازهزعساكا الا :باد تيشااذإ كال للاربعو|لاخلانرا زب ازعنشلتلا أكرزاع 2-6 ٍ
 ارا ررظو لع ولن نه رخو ه غلا لاهنعوؤصافتاؤرعزاكااه ل درتدةمنصاثلا 2 مس

 انس اورالااهناجزم غلف زياده دشانبلاةرتي ل عزصلادلزعم بات عمي تلتشالث كلدلونن بوبا. كك
 نتلااوعداوا هتلااوعد| هل كاس |نيرخاورشكرخا او نينزوعلاورحا مندا نر كرا مع 17 0 :

 لطفي راج نرش ذا رتل هتادبعيبزعب شرعيا ىو تانالازمتاتا لزاما نانو كلازباد 0
 تؤ خ د منشن نمزكاو ةوج قولا ذم ملا لاسم زاد ثرزشلانلد قديس كيتختلا اذ عيل |
 قطز اغير جزعن انين مزعدا دل لاصزع: جنتل رينا راوخالانلمانعم ا

 ور ع .نوج الامم هلماع مزمل مقغ نا 0 ا ما
 اعبي عييضولاو اجب دل اهبافنو ليز نجزم ييزشا عزل عينا ذمؤلا ةراع رب قاذلإ بلا جب عنناد

 اا تقادساز طار عنا رانا راشال كرما ذ قادس جبل باول :
 1 1 11و ادار فاق لج يتشو تا دس ناموس فس سن سلم

 جيران الا نمجبال# كلذ هج م5 منو مسباكورىلع دز مر يا تاعرب كلر نك نتلثلاو نتا ناك
 ناطاوان الا ل زدانسا ودلال رنسملا نألتمب يؤمر نغلاة رتل لعشاد م( رعاةنوعارعاليجدلا بر 30 1 نو برجر رجا او نإلماعلازبب كور زى لق حاوا ع عانملا كلذزعو ا «دانرجبجيرب عمم عبي .|كيباتع 3 7
 شارب باز يي نسج زكر ةزعمءابب كت ايتلاوناكتلالنرنسالا] ساعد رنين م |
 4 نسم ل رتل ناريس زعطجرع تلاد ن1 نةبشلازونبعزبب نعت أكراد 6 0 حالا
 ن ولا عزع يزين انعنبسحلانزهيزعزتعاكل رمش سمي تلاع رحل يزسحاو ل هز تلال لافاني : 30 ا

 جراف دار زكا شيز ابد نول جزل جدر ة تلاد جزع تدل منهن الب نجع ا نا
 نرش ل عددا عدد ىلا ز عاتي عقما رسب انا لاذ ازعل .نيلةزعت كنور تلو غرع ١ 1 م 0 ”١ دصخ رجلا درا عزو مومرعكسالا دج ندا و امي بي مهاوفخراد مهلا وجيرام الا رز شتوا كل مويننو رع أ 9 00
 9222 ابي دلع عرطوزملا الازم يل سالف ميلا ذاةدميلا لهنا اند قل للان كاناظومام اتصال«, 3 0
 نوجا نان كاسيات لعاب 4 ىلا عاتب نرمين عنتاب عن املس, ل 01 .
 ننال جرا نلامزحو عببلا هتفال حا درعإ ور ضجزملا [ميظفولا اًتنغرشااكعاتبر هل ةفارل نموه مار طل ذح ١ رن 0 / ا

 سب بهدزيازعلانسضنيازعرج او لهسبزع زعل كلتمن يفثم ذهني طنح و زب نيوشم ماد مهاردلا الامد لذ م : 0 ّ 0 ١
 فاعل ع ماض رضوضع نام رسال لعن اةز تبل عرسار عب نعي حاز عضو ناز عتبلازعاطاممنبإ 00 3 ١

 00 م ب 0 1 2-6 ١



 نانا مالا هن لدار اضبخر عيباوايلاف ءلَشلا لل ايلا زهرطض انتل انرطضلإ رثشن ةراطبشسالا هنو
 سو ممر ام بم مول شجروضعنامزساتل! لعن لك للان مالا زف هند نزعل نب امج نيه كلاو

 هاو بز نيزحضلا باب دانا يب ةافش ديالا يدهن كيو لضغلا اون و دانس كاذب
 يني يس يو ايو دراج 3570

 ' امانا اغلا لا لومفو ناومل از عضولضمل اكم|ناومادآشر شع! ضومطملا ظفار راشد ت النهدحا
 9 يا
 ابا رارابخال الذ لهو ل شالا رد مضوا سر انتل لضا!رمالإؤ انب كلندل الزعل ضل الزب هلا
 : جي اتعاب طرهيتلاو ساهل ان يجيلك ملت
 ”تانصملل حرمت لا ران: علاء. خا ةفراضعل اطير لويز تنلع هارب عو !اعدلاةئرؤمإ ا مج
 لا عادل رعرهولا نهرصمن نم رنيلفا قمل بطش ادا صهزرلؤد اعمر صم لرإتلا عم رخو عانمم تيخلانادزكتت
 تيم عانماوصن ا !ءاهدم اهنواونل ان وثمنوص رسب زارهورمخاف ةالا عانم ناك منيا غملاام ميعم
 يزككنا بكس رايد دبا لعنداصتطيبتت نازي اونضقالفطاب رانيا عيد

 نكرم عانملا ةييشطنص اءنكل ربك زل انهت الاف يرزالا هول املا زسارانه كارذ كلمحلا ظرانيد نا

 نيشيكلادحارخأ م راينورانزلا جرالامه وعيش ازا نيو سم م م طعنوملغمق ازاع لاذ فاؤنل ان تعتكواومنص

 يقترب بيلا زوما نوجا ال غلاغم ذات 6و لنملا»
 قسسنوتلامنبطعااذاز نوزعاف بول( يالا ش ادبي اكنظل نوندالتلارلازعرعتر اعزب
 ْ 1 .ء ات .نزاكلان مف سلف نب مركوأ مشا سبح ثوعتنلا لبلاك دل هراكلاهرزشلو

 ايوب: ندوب يوي سميمسيا بولا نمي هلا نادال ملو

2 

.ً 
 «أ م6

 م 4 1 ١ , < : دداج عويشال كلذو ءذزناللاطن ”رنمرايذخأ مرصع ا جام وطجزا نجا عشا ٍطعدضر عت ااذانشلا |
 م د | |سادت نعي صولا لَو ص ايس ل ايبا لب يرسل دريل
 0 وتو ملل اشهر جبع رعناناشسنب

 و كر ن1 زل يتلا ز زيتا بل ب سر رنعم لارا مت ير رعد رجا فراع أ
 هلا | | عيدا ليلا ىلامب ل نزوات عشانا اسلا ل ةراهسازعداددم نيرو دل نانقلا
 1 هللازإ ثني ردرباكو اذه نشل هنعأبريطمبف نوتلا نابع ملثم هضيزوكبت نوتيلا 2 طيلطوثلسأ

 .رمزل 4 تاكا الاهلحواهنءزطغشاو اهنلججز نإ: اعرضزاناو كويل زنامالا دنيا نالوج لتر
 0٠١ نتا | | يلام اللام عرافع ىو نع طمنالةنوتلا ءرلرجبايرج هدنعناكراواكوجامولل |
 05 1| |ةلم أن: نادضحناو كنز ضان كم لانسينازاف وتلا عانمز انج كش انروكج !يشا لوم

 4 نا ١ "لات عهادبعابالاب ل مومضع لاذ زد لز عزعالبج نزعنطاع نبي وتلا مرل
 [ظ50 هدو ضاسإت اي سدس اا ىضنلوخاتماقلازعىبا كيلا عا قا كاف
 را .توتعتال عصف كاك عبكرانيورم دكان باراش وزنا زج ج يلا ١

 ن0 ١ هساربع هلزعإلا! :ادهزوصداازعنجابب رتل 5 كتل أى 0
 | | عيب لزم اور طع قصرت لوسدلاة نزع ساو سول رعن دانسالاعأ زم انيس
 دارنعا كلو عر ىوم اب نحر ياعم زعدعاكم يزيل ناز نفعا نال
 اي ولابد ديلان نب فلل ب زنا رايوهإ ضن بن موبي انتل ةزم

 تاوضسم مدعو شارب كلا رقما سب شعم وف
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 انعأ 0و

01 

274 5 0 
 لس ١

 هع رع / 10 ١

 : لا

 ؛ 0 0 لنا 2 داو نأ[
 3 را 3 ١ ل : ل 0 001 1

 تيد لها 8: لامن منافملاط دنس رنج زمتان شيلا الاط ىلا عل دعما
 دنت ميا ميم يو ما دع كا |
 ظ لالظلا هقرءاشلا كلا: كار مانهرميزعن شالا سباك عيبا ع يعمل

 0 7-5 فو قالا مارب قال نقلا نقال نينا ءاممإل 2لاغن تقر لعوسو مز سه وا جعو
 | لام زيك لصوت تيجو هجين عحاكسالا خس نط بجيلزعإل ١ بييزعتكلتلا دج
 جا بلال جوز شاح وازورعسزعيلاس و داببطألا كلما لا مج اصالانغ ماعل طبول قوس لس و

 ا امنا نيام طرأ كيسا ناجماط وا شرقا

 نا علجزمنانول دنع نوكي) كلا تل <راي ل عهتنا دعس نعول لا زعزاكس ناب نك ابسب
 امك نيب نخيل شل بنش كلا نإ هنزل عصا ةدحاورعسب داع بدن اسرع الطلب الان يرج ا هدحاو

 نانا لزسحا يكب مامطع دزني نادم اهلا نول زعتاح هه ز عدلا
 ك؟ئسارالذ هيو منج ردوا نإ غزم زج شفنب الو كلذ[ لجامع ناككال طف ةذإؤ نمر شمل: نجزم لس

 | مالت ملع هس عل جهال علا زع ككل <زعنب تل زب 32 زغب اك تجالخزب هيلا مشان
 | تسلا كتل رتب نب لامر رساالف اعجابا فرضي ز دوج ضد زد ضم طلت ماطل زل شس
 ظ أالولا نامل بنببز ثداجل انت ل عشار عسر عش اه اهبز نب نسا زعرا زب فل زعمسا نعل رع

 معنا تمتوتلالاذج ترن عهاذ نتواصل ءايفرلتورلاوملح نإ سوت ءاس دل
 لكلا عملنا قصدت ا|لونبراهل اذ ةتالئتر ابطا كليب كوبي كاف: ضاطاننلاذإتكلاو
 ديل ناكتملابنبيزوراثعرلاورسلعي تا قص لونين مي لام نوباو مت قرتاي تن و نسح انيس اذا

 ناحرزبدواد ىبزعطتزلازعراسي نيلشلاسانلاننغ طالما موبدوهسلا يريح نيل ضم نشختزم
 7تبابلادهزخا عة مئسبف بلا كاد يارخال ا ثبطراعدس كين مزمنإ جو ناكلا لتي لعرشادب باع
 ملخنإ لازم راتبا ناقل م ف هىوضئنلا نمل رهايلاب طعا الانا اذاف

 امن كلا رجط اذن تضل يق ملقا: مولع تب رغما
 مادونشالاة0تمالع شارع دازعغيكلنعيزتلا ب قيركك ًازعب ع انا زعوسعزإسيدشلتلا بب
 3 تار اطضم الزعل تعرلا دلع السا لوسردتالاقليصتسا لن مالا الا

 ًادفنشلا اناكيدنمتلاناقادانشالإ بز هنلا وم ظلال نواعم عيبا زعبل ناطاط الز أرب

 لاف ماعتلازعر از انعبعنياز عود إبراز زعانب نصا ضج: نعت نما زعةقيلا كرار نلالاو رهو
 كن لطف كيل عضوي هنهبزئحمواشسا نأ: قمواسج) كلل ءاهوعل زبير الثار )عيش ادثعاب ات

 المار زاكالاناهمهل اففرنباند ةرشعكنعنططخرف ثلة ووعد الو غشت م شوال ظناكك نمواساءاكاند

 : .<ت!انبل الذان اريدم دفعا دس ضو سورلا ودلع ل تحت لور يلع اهل, ام شغل

 نيك ضع كلر دنهل ضنو ناك 6 جلعزنمنوبسؤتلاو بندا دان ثمن ثري رايب طن
 ْ لجن زعرم ء لارج هوس ببلاش زههرنش تلا تبل عار كت لخلاةيونج نيزدو ميا

 مثلاسلاة ل ث/بلع شارب سبا زعربتخي ل عمزعن | ةعديل لع مز <راوعصز عيا مب امسي را اكلاذ ركل وبع

 نعبيوطجاززهويز هجر ونع بب كلذ المد طن لكت زمور سون الا رشح .
 ةقرصعاك م لناس هبعجوش امدبيئتلا للان عبهونبج ليلا ادلة لعاب
 اف عياد ملا عضوا ءاططلا يش !تيالج مت ادبمجساكتلغاذجاطملا دارا وفصنرعتربشملا

 ١ الكول او نمو اسم زخم عربا راثورلا دهن عشا تلاعب لاما كاد نا.ةاجوفنفالو وح ان نسمانا



 مم <

 2 1 هك صا نع
 [اهب هنابنوجاابلا زمر انخاوعابالك2لاكتالا يب نبل شي زملانرمج عيا ةياكاسوارم
 ول 0 ارابخإ ]حير .اضيللمالا حاهنن مجوماتلابسجت

 0 رع تع مص أن اهم حرم ماكياهنن سالو تانج راع لبنا '
 ”نيصولإ از هتؤمد بارع هيرتتم لهرشادب جب ارعسهو ب زعيبا ازعهزرلا بسيزعتملا
 ارطانمشلا نيرا, نشل رادع نوكرا ابنها د نميز رمان نيك نايم زج :

 | اوس رانا عاش ش اهجالهلا عفربدمعلتلا يدنجزاوهرشالنابانه زوو كلذ ءاظعانيرعو عيبلارب
000 

3 

 صخشنان 0 مننسلانممامطلاعاشنات انلطولتنا
 ا : ع دوو ماد

 نين يقم اكس .الذا هس كلانا لكلا لوضجر اتا اونعابا هلال علا دنع
 0 لا ار كامو م

 ارم زكي لاو منزح انجاز ناكراغمبلاهرطن دييااذافانكو ارك كيرا سرح | لؤع اذ كاضجاجزماماعط
 نايل نزكاو رضع در لك تكاوا لاول نكربيسضت »نمل زحاللزواةنلفاج نابل ضوارلا ءدهلاظ كرم
 يل ا م كلوملاذومزمل
 كيران لعرفل اه نلافاهةرغتناديل» هذيلا نينضن شاع لطت ىلع ءاندوررم 0 هافرع

 شرد الرب لكك. عدم ككل فرةسسوارا درس هت كلان اككئاربرمعاشما ىنلانالاطلاغناككرل
 ومو مظخربل ميراويولا نكمل لعانالةضمواينالف حال اؤو نعل مهو اهمضناوهو ملت راعساوللوه
 انتورخانوكرفت مالكلا دو عانباة ملون وأ عن نيرانب نيرب تمار لع ملول تلال عشنا سسإلن يبلومان اكالسو

 لرب نت يح نبقي عملي زعج أ .ب/رارارض عال هنالك اجو هو تلازم
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 ل "هديل ههقبهمل وربما نعش ن طنب لو لزم كل مولاة بولاوا عانملا يز نجلا نجت لعشادبعإلا

 ىو ستلابانم اسسلاخمدجرب كاملار زعزع كارا عز عويعز ان م جا رسة بطن 3لاغرل | اذ

 : مناسب بأ ذهن ب هماسيفورنمل ازا ائانم هن عادا مطمش عن ينام

 لعمر ع ةرابلع شادبعإلاشلاسلاف جانت ل يمجرعريع لبا صدز وخلا زعبوصن اس يااا ةكلذ

د اهتلضر طبتم ىلار اراسزاهلانطيراتلذاهنس زم اهلخربناكنؤومن هبنجودشا
 مالا بس ج

 وازاله يعم نط اهتم ون غدعطةنيمنمو سند ؤاعنولاهنعلف اورام لعتساربعو الاخر را 7
 .م'رعن إم زعنبسل انبي جز عيون ١س ياهلا لظ نجاه ونموه اعلم سا 0 5
اف تاع اسرع د دبجت0 لها بع يزعج وربع سيد عني شلا عاد 0 را ١

 شاق زميزجا ه وح 

 0 1 لا 0 0 سس سس سس . يي سس لتمأ ١
 0 ا ا

 م



 تح

 ار ان ابحاص 7 020 ريو مت
 ٌ جنس ا ماشذ لافي نربامشخوفاذافرصرالا ممم لذ ار ذاو ميلا ثغعص عمور نضل دظنو كنج

 2 نارك نوط نمل ارم سملايكياالند يام نما ارش ملام
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 1 2 0 را ا 8 0 ء ا

 كالشازوسرإلاقف كم يفاعدةنالقإب لاف تلاه لع نإ تموتلاعف طبر وامنجاب لكك ضن
 نب جانسو دعب لكك خلل غدد ]لسا مررلاء ىلع تشل صتش وسلامي ناديلد | . جلل أ

 | عاده غلب كالا عبد التل هادبعإ اًتامسوملممدرف قالا لءاالو زباب نيازعانباصعا |

 | دخلا رهدرارنلا يو بسن اك ا هتءادهش انلفايرارنجل اةرلتكرلا ولع

 ِْ زالوا د نإ نكلولذ اح نوكل عيا بودر لعن سلامات شالا ند مطنلا

 نبك زعزبن اسي ناونسزعز لاني ييزعت لئن ماكل لعام جتنا ]خاهص | ةنقيوناتلاب 6*زيخم

 | ىطغاومج رنا هلق اورج دك رانك هود لذا يازغستيبزعج ووزع
 ا دالعتملابب سباك [هياوش 3 ف و ررلاع 0 هازال هكا دونم كغ

 000 ميدحا رز يسن [ساالإ لت بلع شارع

 قلد وطتو ولا 0
 اكلة" زل ارب اغا ةنجارب كر سيال بملك هاك آم ءتاض

 00000 1 ا

 ايات رمل مدام افاس|رمفل شالة ]سانا امان بهن لهم رس الن المش كتبا خنت ْ
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 2 زبد هد عر تلقا بيبزع ادن عما ونمزعيطتزلازعل هس يبزعاتعلااك | اص 0
 زها نااغعل ءاشززينسرمو ل شلال انهزم ضل نم عاج لاذافإ رسال | م 0 /
 دراصنبالفل ري ضا ونيزحنا لارا دعاس رعت خادم انا | نصا 0 7



 ىه -يهو 5 52 .٠ 026-- 0 و -1 4 5 _ يع

 5 3 يا ا قي » كيج بير وااو 2 ع
 - 2 يي ياا ل عار مف ا ا

 - ىظ5ةسحيدو او 2 7 لا - 1 1

 5-0-3 بنر هنأ هب نزع 1: 127 ب درا
 ف تلي < "تس 8 اعبي > ا || - ب ءوبسي < 0 - 6 5

 6 ند نك 101 يل حجما يي ل نكي
 0004 9 ييءاب 5 + ل نا

 5 لا 2 >> 0 35

 هسه سس وأ ارح فنا نيشطا| "لأي ميمنم جرخاميلو مدغغنو هلعسط بلع ةلضعن اةميفدازو هومر
 نترنع نزع اصب توام ىدإب هزاثلا عمي دج اءل فش لذ الا يش ىراش لجعل اس عام عي .ةهولعم

 2: بسب أك لابو شن نيؤناوادما مواز اكل ساكيز عنزه لعمل لانا

 ا | لكاسبد الان لمح تلد غملاذل مارتلا رانا ومب (تسبيوشدد نااار افعل عرش كيابل ع هتادبع

 نسا ملا عزنا ءاطوهيا مسراب ابنك مل نأ مو ءاصإ لس اذال دع ءاوا دلل نيس امال خل صا

 أ تأيرزةييرجنع يمي :انانمالف كريملاعباذامءانب ١1 بشلل زاهد وساطة اب ازال نور: كلام

 مع وحلا ؟؟ نش نو نخل عدن يزن بالل طبل هشام رهن زعرلا نامل علا ني ماشق

 ل مدنيون مشلول عدلا لاو تم لع شار !نع بجهاز ءاعيراششص ىف كشناد

 لقا نيس زعدبح كل: جنوح اذا 2م الا ضلش اصبر ثزاالاالل اهرثيشحنوهو
 ينعاد سإ لالاةوناشزعنلا ءدلانضو 8 مسافلارعنبسلا سي نالازع
 الاد فلل ١ يعبأ احالة ريس يونيو
 | تالا 0 بهن
 | انسلإل_تلارم تن زج ناقملا,مانطلا ةعربإدلا© ثري داسحلل ورب هلا اسال: 3 ا

 ع يسوع سو بس
 ابان ااسلاةنانسز مارب عزعؤ ضل ناز عيبا رعي أك مسإاللاف هادا .ٍ؛
 أ دولنا دالاءاجج شاع اوبجالو ماططالك عيز ىنعربا ل جيرتعماطألا عما مزارا ف جال لجان

 تاما لااوااهنان زباب ز عصرا افون اب راسل غبى! الفرق ادض الا ءافا
 ناكت نزع امتالجلعز تح ا بسير عقم [ككواط' ف ذإ ث دعا نانيسز متنادنعزودتلا يو زعزجسلاب
 ك0 نلوم إبن عالاقل رعاارعر عالم شارع اكلايلاهرلا زين امل يرع
 رض عما ناجي زعل لالالا ل نهزاولاةةمضُت آن ارضا عيدا دل لالا فخ! هامل رماد

 يويصيو دووم ا. ادنعزاوفصرب ٌيديلح ةيويم-
 ظ يتفنن رغدان دريل منرومانطلاو لاهل تكرجتلا_وران ل جارلاةونسالكت وجل زع
 .امفيمار هامان لسيزجدلا هل اتاك تان ع دز جوال ازعداخ دنع عير زععس ابي نعتمد
 : نعم وو كرجل لب نايل ككاو نط كازا مان كاش ب مبيماطاذ
 | املا عراب نمدزان نوبل مارتلا نكات زج نانا خيب ةلغتا ولاكن
 دارنا: نوما عنب وعزل !اوالاءبلاؤسب 5 مازلنا ميابناتا الل نهرو ابررتا رهوبزناكماطزشا

 | تاز ةمتا والطعن رع اهلك رايز كاهن اواا من قفل ابخإلا زار لاما سارع
 | امن اؤابالامنع روج يسوم عرتستت وج جد الامارت ولج زياد لعاوغ
 ثم زلال ءاعطلا تمارا يللا هزل <قبطعشادعمإ غان امض 3 !ءانعنع د زيازعت جا تبق

 0 محن ل «زعدابن ندعم مهن بمد ماطر طض |نافطوتولا دش م_رشف تجب احيراناكزم

 ا اوس من سميت عمم ات

 مب دا |دج
 جتا |باور

 3 ١ 5 م نومهم بيف 0 قمعسلا ل كيلط ة خوال مادارا

 ١) ماج نزيجزعي |عكم يلا ةماددنمن ب اعط تتجرداو ثفرل | املا نوايا لمنح ديالا نفكلاف
 اوس يس بدو دبع اممم ماعم 510



 1 كلذرمو نزع عمزوكلاذابا مجهزه كتكنوش اواماعط رشا لانغرما رمادرب ,,يلإ]سيراف اعنا[ ف اعط مارد 9 1 را ناسا زيزي عقادصب ناعلرتازعطانمرا ببي نعدبسأكتاضاكانكا كانك | يأ د“ 37 كا ا

 ووو راما و هايل
 راني ماو بابا مخل: نمد. ايا 1 310 م١ 7: 57

 لا ذخإو يشل اشواط ضلخب نارلاد عيجج طز انهت عزا نلجرلا هنيااربااكران ملا : 20 5

 19 جربدلاب ىلا اء اننابابلا دلال هى اريل عاااجل و2 ما ادرمنجتم || اضأ. 3 50 9

 يا ا زلات هب ثنو ساسي رجا تامه لمان كن ريع ندعو م را
 اطال الانتداب هزاز جدع ب ظن راع خس ما د ا
 هتلر الاد النافورة رولان يربلو رسل طعرجت زال لمد امط عنز ا | ل 6 2

 ةرلي قرر لؤ | عتب نوما اكتياظااللارأر الا ةجالف طنا نال دلاعالاةدعنغإ ا ْ 2
 هان اصر طرد طال عاف وشدس م نافاس اما طتسا نائمه فبلالا جامعي | ١ ١ تل كه” <
 لازانيا ل ضان لل نمل الولع ل عام وتلا سالم نفوذ تازع ْ يك كا
 لولزعو تايد ارجع ادلاعلاةربعت ب سون رعت هل يلع هنت ب رود ادرلؤفاتصتسالاوس | 0 - 1

 كت ومزج كا كل امنصن اننصالا كتم ةئلاو لوم طعنا مل] جن حج انس هئلبغ هدد مزمل كا |

 12عاما شارع ضلال اذاخسالا نبغى ءاطعااكئريلا نم خلاذارسإلاظفافدومعنصسو ةطن>كلوزلا |
 يناوطنط ذنب اخ كلك نم نعونسا اوةنهنشاوفِضِس نمد اتعبضمم كطيزملا ارح ١> لول نوكأ

 طحين هلي طال سربلا تنكل عملنا ب نبتدي ةهيلومنحببانلاس لاغمبشن بع رع
 < ةدداءاتمزا انينمضإ نزلا زري تماسك اا نزول ارد كْتح َكلاهدخلاة هاضانن كفن طذواربعشوا |

 وعنا زعيء انتخب تزل بطال يلا بكل عزو تعمم 0 / :
 00 اا متم دو دن راع وعدل امس ْ

 ظ ب د اكرم كيانه خشن سي ات مادبا دلال ةيهادد
 االسم برش ماعط يزل بيلا تن تيارل تا ادبجببازع جا ا ل اشد ١

 ليفني يشن تزجر ضوا قت ططس آمل نيك دل نرجوازكم ا(تلررةآش تججزم ءاطعلا نسج مالطا |

 لعيزعل ياو فجل انلا لاف انتجت روج دابر عجسا بي هد هوب تاطالا
 وخلع ان دناكماططا ريو 6-1 رمان هناك يزاوراومت جيخنإ رس الاقا هني خف امل زيدا

 يلف لعمق ىءإف جوسطوا كيب خيرفشا ءاسلكل نتاع شار سبا زعتجكلا حاجزا زعزاكززعنعسي

 ب نالت متيدجلا ني دذوبن امج الم فاًضوم لوط نج مسد مه خوصوم ما لج مرتش |زمورلا اولا ةزشلا
 هين ونا كلوب تجب لنا خجلا رانآلاو تلا يطا ششي ل زج ماسالا ونكح وسلا
 نعام تيا لوتس زعراجن عم” نوح صيز عتقان بدحار عز عقزبلا بيدضتلا وحازم ةناصحا
 |[ رلوىلا 1سارئاةباعم دش الوزان ىلا وتمنيت ونه نلبي طبس اف نرضض ال ولا
 ازا لعل اداه ثا دقو دز عدل تلا ود نعي حاز عت كراك ما ىذا دله

 دانك كراك طرد ئاملا كلل :زمزكاو | طؤمامتضلانم يزني: نيج لؤشام موي كن يكن ابلإ اهيل ةخلا ل نوكأ 1 0 ٠
 سيل ةدالو دازعمإ شلاح عمن إمي 530 .ءلطعرسمتم | | رح سكر
 البال اب ةز انسي نيا ون زعم لاب نعد اوله نعال أكراافلا نتالثحا لوا اليم ظ نا 0
 2 43 ا
 9 8 3 ا 1

 تا ير 4 رد ١ ١



 للكشا بشسإ عكرازعن لجن انهدع ارابيا دابا اوال
 . فيس تعاساب سدزعي ب ارعبإلا س افاف التل سسإ
 ا ا حد

 كي انللا دنراتيلإ مل الملاوميلع الش الو لالا يالم هارب بي زعلاة نزعه زعيم
 2ع كمل لوطا نسوان انما هن لشباب: الع طاب باز عجة: نزيل كيرلا
 0 عانلا ديزل د:نمل ةلاوهورل تاز تيا طه مشل اسلاف طاره رع انجز ع سير «ببب ناعم

 آجلا تازتل اسود دازوملشم طا مزهر زن ع ما زع مصل بيب موش انكتب تاغ
 يسب نعم يتوج 7072

 اذان اوبجلا دنو نعله لوطلا ذمفصوانا عانملا هناك[ الاتيان عطس زع ةرادن لا ارد

 هيييصجس بح نس 2-0 1

 وانما دانا ناوجلا دال (رباالإ نيم هتادبجبزع ادن نبع كازا ضزبازعتمازع
 ديالا اما رن كلما انا ةيالع هتلادبهب انعقراطنالا عميل زعؤ بت نعبسز ع كمل جز عدم ا أك
 زلال عيز وعايز بؤس لئن ١
 1. لب تروس نوعان نا بهربلالاط ئتإاكص ع وطمب ولسا زهنلنسا
 دوب جين ابا >4 .للازعإ تيابلعادصو |لشملاة دمام عزل ر عدلان عرحا
 ةيالاظ هضاناورتيلم هتادنعو يال انوشعالا بدية زعتاومسجرعن باستا انكر مرسال مولع جاد
 | يطب مللاطن سر اكم عارلاط مم موسم جالا رول راشا وسلا يلف رتل لج ضرما
 | ناكل نسايم ميزت هاف نحب ك4 يزعج عاب نعثع اكلة بانورق
 ان ازم مول سمئوأ مولع زانسا كنرلس نانا راشملة رباب سلا ةنازجلا ايبا
 أ مانا لاروزا قادره يضل رالي زان

 د و ةوفييص يدوس هب ٠
 سوا اول انش نع نيوز مننلازعوفباملاهسارذخإاهثلنو اهيل

 2 نسا ا ماشمز عقلا زعزبصلا ببر نلاو
 7 لاوالله هدم اتا

 اظفاومنغلانمصتج مليش مزود نور خإبهرلؤعن زها وبلا هدط كير ع ترج خا كنج
 2 لب نود

 0 0 وو تح سور ع هو مالا دوي رطاوهد زاد 25

 ا لت ءهتادسبارمنبو مم عزدو نعي نزج باز طعاكن ةرل ان الع انرلا فيا وباملامرت الزصإلا
 مت ك نهر شقنلا بطيز اكات لالش نمد طبر شولا «وزطو ثم ل خم نانسا ءاغصيو تضل دالي عمتلا هلاف

 لاف مازولا اغخ دفا نا لاك ناعنج نأ, نسل لالالا نر
 ظييطبءارط شرود خا .الورماخلاو .دانئاوهوربماكتعبصو عجولغص ءاذصمولا |سجل مرض نبال لو شم

 يو معدد قج_بوارلاهرمادذخا اضن جاص بطب زا تعي جل ررنغ
 مطرشمن ود طول ع مزولو مم ولام: ءانشإ ءافصو بج طتلاز عل ترلرطع شارب عوبالشسلا ىلا زعإرلا

 1 ببر وطار ا نافعا بار نم

7 0 
 0 45 راك شاق



00 
١ 

 4و

 0 ولاا كف موقف واخ غبصو كاراجل الرجا ص مان هس |

 رسل يستشهد 00 ْ

 1 وزج ايا عسا
 0 جيرالزكاراكعبضبب هانسبانا
 هومصلاّماولمال| لوطن جف املا مانجا نحسن موالعلا طر طضال ا, لتر لعراشاو هال مانطلا مزعل عزا ْ

 يب ونانهزا ب زعد اكد هاك هايج نوكأ ئشب هكتارا د تيمنا

 ريا نط عالج زعات العتاد اناسال«ةذارز ويبعد بمب أكس رءنإبا مي نعأ
 انعام 1 سما ا هارد وتم

 راد ريع لا ا ا
 ىلع زمماعطلا 00 ا وعل

 لاا توت 0 ا ربو 1

 +وشأرج سعر كتمت شف نعتمد نزل رض ننوه هتان بوعد تالا:

 تدوماملا العرج روراتزلا طم لع انف تبلل تعم 1 ا ا

 ”مأنهزعياتلاببيزعيما و مهزع كمل كرمان خوادعلا كبي أبرم
 تاكيد لزج مل نام هع 22 ؤ

 صخاتيالجم انتلاز دعب نكو طن روب تلم لصبال) لكلا نناشد
 ا و يس عساو 0

 عابد اشار بار عدشلت ل نعزبسلا بدني اكرشلالءاوج وساعد نارا ساره ونطتلا
 اف ملط نمر ,نلضلا زج زعز سراة ابن لضم .زخيشلاز م

 انمي لسير تحابوا اكسس اس نال رينا هوسات

 لة اناا ئس اكاد اففرجقلا من ازعشلاسي طا: ز عت امج جزبسصلابسب ناز از عت أكاد
 7ع اداب تلعن جاغإزعنيضلا بسير الماوساناكا الا ددطتلازجتلاسد

 .ٍ احا بم ايسر نتمكن نتواغن فذاترعلا
 ايريشلا الان ةنزدمالشملا يجمل نهرو

 يبي لبةزبلشب بالايمان ندد نبال فزت هدام لاف نضي عدا
 د 1 مام و اتالؤ رجا ذارنر ال ضو ميررإ لانا اتا بز م]سا

 نين هدر س0 شيال نمط هيلا نمالثم زول نيوتلاوو ةمالش يذلا ذل اتالم زع
 1 ء 1 (] بالشلل نخل ورم ىلا تبلوغم از عؤا نزع ماقننل يروي زعنارخ هع
 0 اع مس .العشلا وتطل )ار كيل عشنا دبع رجب اخ ا زمن كراومهرخنع



 2 1 لان ذايتمالاطر ١ مانم زكر مجبوراشملا كليسقلا مقريلت) انظالل انف اهيفدالطررهعؤت الاطناو 0-30

 ب 4-0 ( |[ ”ومعارتب اجل -ةطعزجزبدملا بمد زاهتلا لغز نابتفلا بسب . زك ر[ن ملت ملم هسا زعةييزعالملا ْ

لجدعل نكمل انعر< لع سارا. اناس اهب عشنب لارطعإلاسالافأ
 0 ثيل هم لنا ,زئ

 ٠ ردات بلا بانل ايفتنافويالعمتاهنحم مزج دعب ضل سب ضم
 ندي مهرج ضف وكددحاد عزم عيكلالاةددساوبادساوالاز ظل سمتلاو بالكل اه رصنخربباناة طر ظ

 لح -

 يا ا ا .:

 ب كلاش عا يزعير جملا هع إز
 نر تان اوت ال | ضايسز عزل زعيلتلإ سعي 0

 2 كا | هلاداسااهتاني رسوم اكسال بزوتناودفزتالنال لشاب رسازع
 ١ لال نين نها | يلب مسا اكباب ادب نالث فلنا لنانشال نهائي رسم

 | نتلاغعيإتلا ين عيماعتعأت يلا دن حيتماكب نمل نزل الخلان وهيل و١
 ا يسال( لرموز ديور اربيل يا دا

 تدان دالاس رعيزتلا ببعد اكمحجخي نم وطلال د عتبي بال
 تاعجوأ ملام اذ طش رع اهبنةصوس خو ضمد اهم مصولربل سال نعر لع شادجعإبالاثدنا ٠

 1 نينسوب) بدل زماطسو لون جزا كرته لعلاج عناكلاف يسم ا
 | ”ةةدتدمو تنمو مينا | ترب لال هكر يلهم كبل شاطي عنيت ظ
 | هاكر الاخ رنزلإ !نماكدارابسوا نوذازاكم اهدوخاراوصااوشاو وغلا شلاق رم

 نذل مناك يره ناوثعاب نسعي ناني هاد زعاشولاز فج تسد رعي

 3 ا مهن داظنب لزم تاليه :رتانسو لوم
 |[ يسم سما ليلش
 ا ةنجحا بمدينة رسمات ازال هلكنالم قرت عجن وكلا
 |” ةطمرم زيف عناكب ايبا يتلا د طن مدا ةغلع مدل اللا زتهي ونجيب عرضي
 + | فطام وصارخع بي تاكا ةليوعساادص لؤي اذعشزم

 | صيركاددحا بني يانبمانالفديضرصا افا مزيل وس ءادسابناشل نه ؤنو صب اللف براق
 5 ب لارعجتمل لع اربع ببال اة وليام ترعب ع يلزإ بيز عدم ا زعيسوبجيزإ بمب كلئنزع
 | _ | لعقار ابانلا مل اهيجر جلاله ن عنب نتج عوج ازية يع بسد يرن الدبب اديلاهدحاويزيما

 "”[ ينفاعن اسي ثار اك زطرب لارض ةدانكراذكماكالامضد عب مكان وك اارع
 ا تتطابق بطر بتاتا لنج الط ياطم هتادنعي از عزاز ندايزع
 را ١ 53 سجال وم دعم لا تياطع متنا دب يبس عتعر ازال د ءاوزعنب انج اشهْز نيب عنعسب
 : 2 #00 زاوط صبا تيك عمها بجب | زعرا مسالا ادبي بطر بظل جرد ملا
 ع دات جل افراح يح ا مع نهم تب زلم اهنمد نجا عولإزبع خا

 فز اك ذب غن وسيف ب موهحوب طيح ا
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 _ ل تااةع دس حاملا

 دنيز نعال ىناهتضالامش

 نكمل اند رت رادع

 كياللشإنانّمن عرج

00 
 بول اقفل انيق

 9 ان يحلم
 3 ةاضمدَح م

 ١ ددطراتم الع ا

 وفد حوملم جر المو ب

 0 رك وتس دو 1 يس نير" نال 5
 07 200 سر ا 2 0 1

 رمل اك اا
 رار هن ريزخلا عضال كل ازا هزمارومج كلمت ابعت اتيلع ئارس اسعسلالث لذ لانا

 نص زا يبد ربباكوزيكلاو وزيخشلا زنك يلع :بستسلاو نيل وبل ضن جزل ت ما لاني كوارنم
 اال لدروس سة[ نارعدصيرعشا تجر

 او ءالزلاوهو وأن عج الاوان عضوبن وزر مانو زج مج نأ عب نيل غلاب
 أنا نهزاكزوضلاوكاد طلاق مظلل مالم نين رنا لبنا نفل
 طة دو منبع ١ ب كلن عرلبلاتاهروضح دع مماىّتباهتضواعمزا وح مو ١ م ههدازوان واغْشام

 مقاسه الملا ببر تول ون شاتم تلم ءابالس زا لوعب تعتلي ططشارجع
 ا (ةدعش لت متالوسملا احم ءاظعانرمزمؤاسوإ عبرات جز لش, ارضع انف نمل ع نعم سورلاو

 ياهلا اص هاه: كلا هزل :نكلاغ دم ةنيسانيكلاساؤ
 ْ 0 اك الق كالوس 00
 ازاةخاملزاجاءاو رجلا نه كربدارلا وهو نصل وعم ءاجراشلا زعم ءاتاكتملتلا بسب باجي ا
 | اك كاتس طال ةناونجلا ون َض ل ةواعملا لدبي شا
 | ا 01 هس هييسسس بسلا
 6 ازعفادن نعسان از عب تلا مب نزووالاكبأ مارا نوكب ل وملك عيا دبعلبانمعمس

 نك نادت زجلبجج صين جبد بدنا وفسمزعن بسلا تب بجي عايلنض وزنا د اتالع نم
 10 نقلا سالو ينربابربربادس ادن بتبادلإزياذلاعنير تلا رجلا ار تيابلع
 ظ | 79 نياهتادسبانعدج ١ بسبزع علا ل اتبعت ددوذنأرلا ةلْطإاا اكرب أمهيفصو

 | 2 نوت لع شارع انامل ضبا رعنابإ رعي اومحتخلاز هر اهبسب يضل يزع

 | نبك بنابازعكي ع اعزعت#ن هتاربعزعقع كى: نباتا وزكاإزغلاورجولسما باتل
 | متل اور ا رباك ندبعلا سلا رعو تيللع تار عاب اناني ايلا سر نع اازعي جن مسافلازع

 | ةتيوعلانلا لانج نس ىبرهنافعزعتكا عونا اىدبدردياباكل اول ساناكلاغ | اضأ 3
 | هارد دزما منيو نبعنجات الا تيقسانإ سا الون انف شهود ادب نعمل ضل ازعمالتلا ا 2

 نيف بزعم يوتا زعبازغع ب اكدتن هاا ضاّثاما(نولومس تلا كرمي منبتلا
 راسل خاترررترا تيس لب رمادا القس لحال ار حان )يل فسجا

 | لؤي عشار يسار عرانس 12000

 7-2 ةراتاةسام نعرض سب الفا ضان بشلل نينو عاام الجزم ناكم
 ريع شادنعلب اصعب اة عنها اد قلل لعنب3منعنإلا يدرج لاما بكؤقلا
 | دات عيبا امواكتعز عناب ملأ انعدم وللا زعناكسمززعاوفصزع زبد ابب تيرا ]ومب |

 ١ تمن تنازع انهي يره صول خر لا هرعاعامجزبإس يمل نإ تقلع فاد بزعل زح
 1 اعلا الت نتلاانمال اذا لالخ مل جار )عمت ار سب |رعش | ضد زردا نزع
 | نتهرع ابعت ترابا لط ارجعي عوايل عراكتناع عيكادتزع

 هتلر صن نمو لمان ارلظيتلرلع شارب عد ازعشا لغز ليزر عرايس ب مهران كانغتع مج

 كيب ودمع ماند ابعت نول رعل وكلا زعحامب نادرا كدلعأ
 انتل ناقلإنعرنل امل ايو زعزيضحنيدواجزعماهزعنساتعل از عيش جرحا نر عبو ةرع أك اج

 13 اقارب ايسعا دادس منذ الكرك اناني تلا
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 0| و و ونجا
 ثلواز .ةيييدك :اإا كيتا فدا لج لاين عادل تيا ظهتناربعمل الالاف رن اطار عتإبنعشص#
 انيك لامست زل يكيلمل تالق داك اكرر اهئانانشش ناحل كب
 :قيلاوظمتنإ صمت لور ازال < بط سادس جي ازع رم دز عرومس رندوبز علان ازعد ا

 ىاناللاوزت بله تادب عي زعولللا سياكل ازعزب لا بيدسملا اكمازلإ طبنوتلا
 |ديبح اس نيدعل لإ برفح واعلان عرحازاهانم» 1 عانلا اوهرزصملإ زم ءارلاب .عانللاضواجمع

 دع : ل الافمت دود اد يرعلابرعبلا جرت م لمتنا وبعإا نا -لاةرال ب ندب عسر كراومص

 "| .هتلازعدلا لاول <لاب دمت اجب |رع ناحزب دوس مزعزاكس نبازعمب ان نهض اممنب ايمي ملبن
 لاله نرجوا لاكب كشكل رن سا. انهن بزعل يزعل الاف نيب |بوثلا ورسام نينضبلاب
 لل بارنازهنعيس ساو نان |ىسابمى دلت نزوالكلاكا(زاكاداذدحا رنج هناكأذإ ل ثبعزبلشم
 | ةاهتعز موزع زرع ىارعو فاس نئولاب واس الابر تل عزم نعزادن رع
 دب م ميج امج
 دا نجح ذلح :ونكلا دب 1021 نزلا ساتلاوكبإ )جر ىلإ زج بارع هتلادبع
 ا ك0 اس نسق

 1 ومي وتب
 ١ نعزي: عب مهك مل ةبابلا ذه قضفو 9 ارآمغلاو راو ريل تشل يدل ناسا لنج
 يالا سلايل. انالاظساو نادال زحل:

 ضر اجا وم جلا ز عاكس بترا لع هتادبصد از عناكسجيز نعت اونعن زج من عسب ثيدلا
 0 مد انكواذكىيزج كيطعاواذكو ل ءؤطعا وبينك ل الغ 5 كنا وكيد

 ا دحا اكسس طيالا ل ضنمالا اخ طانئحاناوراهلظ الإ دانون شالا ءاهلعرابخإلا نه نك
 |: حدازعدعابب ب نعةعونانال أكاليل كو دفا عيبانكد نجما
 كيلا طسيزإ لعكس مول هما ارجاضر ل جيزم تينا لبس زعل تيا عانت كاسل اذاشولا وي نع
 انلااوهرعلا  ضومؤ شن جواهنبعءاش اتا رمنالا منشان ااارن هنا وا ماوه اما تلف اهرمارعل اف
 00 الا جاوا ممن ومذتتح ءاهراخسا اتوا لاا, معضومللديحو ا يعز هش اتاد
 أ لعمل دبعدازعا لك نير ضل حجما ٠ 01" أب اهزبناوهي
 ١ مادلإ تا لانانكوانكا نبل رئواسم مادو مواسم ,رضباهيطم غلا نولي
 | ىازالضماهلجيالعش ادار الا_ةانوج زهرا رعزرفيا دلزعي دا اكرشلا نوكرا تيادمو
 اجلال غانا نلف س كن ىباان هرم ناخب رككعأرلاانبطبدو اهنابلاواهاوصاراواش عرب لبجل تسلا
 نيبجضعب هر كاد سطب] هو من عشادبعو لاف بلالو نوصل ربلاماهنمتال ولن ولذا |
 0 / رج يه بلوك رم ا و

 باظامل كل زالولو طب ره زن« نصسب ةدان :: اوم (تارمر تيما عإرلا لش ضاخ

 1 ايس نيكل هيو لح طار سب زعزع مزعل ناازع ءاكربامجارعمبز نعام
 ل ع مزح زيلع أكتلا يكد مارتلاس!الانف انّتلاوزمتلاو نوصلإزم ءولعم هز رنصم



 ْ 000 :نبمثلاوب :
 | ا ا اضالؤ 1 4

 اناا زن. ]كبل عفر اوامر لع 110 ع ل الا
 قا يراسل لان (هنماف وكر يش دعها كج سل |( تيمور كمشل لاذ انكوانكاشردالواو

 ا مااا سلتا. زسار الا 5
 را سب نكزبسحلابب 20107 سر اا ا ٍ

 واب دج ًناونتزلاو تفشل لعدد طالع حيض اهدنا تالف تملا رع تمارلع متل اسلاف
 ةتياشمتالعدددنلامتفاولعاناذجوزلا نومي نونإب مونلا ملف فلا امولاطف بمد اى ثرصبلاو
 +الكاتم رجال اطنزرحلاو مفسر عفا اهم هرمز مامتراغلاا اوؤصف ردا انشعف نشد زيرصلاا

 0 هرديلايزاتيدو مهر هضلا يشاء نلشفامترإلز ناكل مهذاهعم
 ل از عبزملا لان مهلؤمنأك يراني دما جراج ليمان اذهاّننولو طبت اداه نب ناكنتم ١
 ركل ]دلاوروانين متتلاضس ديرسرانب :ركهد.ماطغر وباسل حيزا دارازتا اتاك ايسر
 كازا تالكقابهمإ لاعب انابب د اكرر هاما
 0 او ع ردج ات ةلوستاللوب
 يل رمي تك هكناو ففدص ل زبي لعد اكبر دان اذها مدد مرش عطب زهفطو

 لعاانعا كابل عش اربعإلاكلاسلا+ كلج زعزاكسمزب ازعتاوفصرعزبسمابب ا

 | لاف[ غلا طزئسولا ل ضغ ملل تاقبتلانانطغفريسإالاغننوباننو تس الا:نتجركلا لورنس
 ١) هدة راقب حاز نافعزعسيبر بسب ناهعرعسسعن لهزعرما نب نعزي اكساب

 لضمان ترو اعئباه) ضو ظنانكلج زوال انف سولنإا, زتنؤل تفلااه اهديرماننلا تبوك

 كنون اك يي لضنلا اضل ارنا ناك [عخلعب نزور دايجل مانتلا ميرلسجاف 7 5 : ١

 1 جما رشوتسغملا علاونشنلا نملك دهم رلشلا مهعل كا ةزوجالا اوشن ععرولذ ءافعالضفلا 0 1
 فانز ؤقجابوراشوتنلا ديرتنا ءازانوكلد هايج عمر بجو اضن ريو انزوق ظني زجل ضتعلا دلطجاللتلا | 8 37 0 8 /

 ا املا ةلارسلا ل غطا عزبنسا ميزا اج تاودماهنكشلا م 0
 ماما[ رايد هربا هان ازاكم عج غانا فيرب ىلا ظ8-5 قيس: ايزتاملا كنف الوم

 ا اتالادهل عتابا اًتاوعسلاكند دادس لاذ

 ناومتعركنع ب سوانا دا لاضاتولةبقلا ازاكملجتاةنلة كاز سال لالعلا اع علا رج م
 اذه امثل مهد هناجر بككو ثم ىاناكل )تر لع ادب نعدال جنيد 00 4 2

 امبرعناؤفصرع ادع ردي: وم مار دا يغبانل يزتاذاهنمذخل ا هعلباذاذانهعيدب نام ويانا هزم تماوئوإعلا ُ 0 ١

 ,مجانصلاهدحال ذؤربباةرومانانةرابستلازعنبلجد ل 07 01 9
 0 لا كا ا هوهو عدت ا 1 آ
 ري تنم جداغيبعلضاارهنيملا ونجل خازجالاسلان:تيابستت دعم, عانس نازعتاوتس را ظ
 ٠ :لدالأومنم هنرشباا هر الترا ناككالاظخابلزيلبااو دابا جرا تحافشت كك صامكسا لع 1
 دا ل | 7 007

 "لا يجب ثان يهادرب دي مطب ا ظ ا '
 الو عدعا نإ بيبرس. اكل ذئب لذا عيمجامشانعيب كان رببللاذةسلناريلعلواطن يلع هاتل اكلنب| وذ

 151 1 1110 11 21 فل لا الل هكدا: از نك 2 نس تس هس |
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 اد

 ا ا ال ال



 - 3 1 [.كالاض زو ادهرماقلاعدحا عيرهادتلا انتا ارنل ليعلم هتادبجاتلطلاةعنر يرعب 1 ر

 اج نعم "ير ٍّ سب رلاتم زعت اك امامي لانك ة سا دعما

 ١

 هربا هراط 06[ مونس علا لزم لازم تلاوه ةقاكاع يبدل

 دعم نقب رع حيدر 3 تاز عراف بسب هنا يتمم ولا مانا يراها كييرم ساهل
 رافد آمااتصاوره ارذل ان مارزل اهنلاوضاانال للا لةرعرماب نور نسما هزم سنس رع قواد

 كلان ذا ناسلإ سوهزراعادلا ءومنراهل كلذ نيكل اه رسانالف بان داههزاكاذال هذآ 7

 تكنيورهب دنملا مهردو مهردنلا ساناللازإ الم شاربعو ١ لل اثراغلات ىرذدا ةتملف ن ارشاننلا

 لجيل هرتا نسم 1 6بس درع لمعي مقار عع ىلالزكا]ااناجاوضا»
 فص عن مس انالف بهذواسا غامد ناكك ال اضاهس اه ضمزع درهادزلا هادنلانعشلاسلاد

 نع دناكرموران زعل متل رهدب نهر ارسنال نا ةلابونسب اعتني زاير
 كيعر اعزعنع سب د تل هلال فلا اشير عاما زمداناب ينام ومب لوضمادد
 .ساناللاطق نزونانرو :توكلاءدتماشلالدن' بلص "نس تاارلع هلل اردعا اهل اهل إو سس دل زعمت

 حي < 6. | ”ةفرسا لهل خعبهلا بقتل لاش ناب هطنلالاةلةيالع اربع نجوا زغماع يود
 1-لا (دانوسمتما !ضنلا ت0 لعهادنعب زعبل رعزبسلا بمسداتلا هبي لاوبلآزلا نظالو
 |, - 2 عل ازببص رز ويلولار عدلا بيز مب مز هرضتلا نعنع مي داتلا ةةويزتسلا بزل ناطصطالو دايز

 تمم. هيت << نيله ردن بركس نوه ميدل ضنا ضف, دفا ثلا بعل لوب تي طعمتاربعا

 2... | دكوعرعب# 5 نزوانز تمتتلا ب ؤلاو نزوبانزو نول قتلا لذا فيلوغس جي زعزع
 كاس ع كسلا ,تبوحزا(بمبنا سن ازعوراضالا]«دلزعرجا بمب كراضالا جد زعيسعنبهنع

 ج0 ضيطحف هازل ىلصل نك تلت لع شارب جولات ةناني زرعت رانش مهربازبهتداربعزع
 ل تحكم | ههانيا كلا |[(ةلءب رانا ميتال قرب ف هدب عنب وهن زكرمناكا ومنا راشفلالاطمءزيككلا
 زرت كن سا. اهيفالرتزك امج زماهداعم عملك نبط جاور اللا ناكتاودالاز ريل آجاهرمتوهوزمكل
 ل ىلا د ل "بح كل أ كد أبر نقنلازمنن نعال كريناكموزتيالع الو وهاد ننع

 0 1 3 اكوا مهادزلاٍلجلا مون ةدازعسنلايل اهو ازهر اونعصز عزبس لا بي َناومصرعنبرالا
 1 3 6 ا تحور هي راتجلا هاذا دبطعا جو تامالغإ رالي ندوه نس جيله د

 1 06 4 يأ 0 ايرلامنعرضضيو قرولاءبلا عفوي و مج َ ف مالغلإمانلفاهد انعنناو

 اددث رج 8 ْ ظ 0 د ثيجربا ل لارنه طلعو ئرولا
 ا ا ةزوكيولهو تاهل وم لاق تغدلا و ونيف اكوسر]س الواب بهل ميزا هال خاط

 39 ما ال ل | هضفوا ضنا بهدنيزشااذال اة تيوبلعمتناربع ازرع مزاح بدوصنمزعن اوفسجز عبس سب عم
 | م, 7 »سا بيرم دز اكاكما عتب ميزاب ومستقر بعب
 نا 0 شمس عالبال تابع سول ما هل تمن لوطج وب عرس نب دهجعيم عع شل زعيوبسلا
 / 1 رس - 1 | مهيلاباسلا لافاني ازعناو «يرعرتفا كدب دببادبالا هضاب هذ عاننبالو لساربالابهدب

5 



 رار مرا - : 5 نأ ألا ال هولا ' 0 ظ

00 2 20 0 20 / 

 هبا 20 ١ 00 0 1 اي ا ١ م1 0 7 100 0-0 ( 2 . 1 ل ب 0 0 9
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 هع م 0 ا
 11 ا 0 2 3
 لانو, نإ لاثاؤدو مه نواه عض نا فراتس ل س٠ عانس لجل 0 8 0 ا / 00

 اثشدز انااا لافاّمسوااةدومنهذخابخ رس ضب نج ضصن كريبوا سيو ا اةرومزوسن نض! نال جيله | 1 ما
 هلا انلاساةراع جروح ازعتاوف مزج بصجلام ب َناوسهزعزانتيطلا ارم هشام طلح | 6 1
 انيمويبايل تضواهراننناواهنزدواه يجز عاش سالب مسايهيرنش ا قرولإ نا اثاازعركابع : ا |

 اكعد ١ انو دكني ىلا ضان قاف كيو جى بلا ملؤناعربزانلامهطع نائف ءدا ل جيس
 فيي م ررعتداعاقما !لانمعبابةدها نيون >صخد دك ضان وذ م/م“
 ركوب نال يدنا مادارا لإ ياعم هاهنا الاس دامي لع 20

 ِ نس علب سلبي كتيب ناكر بالة ماد هاتر دبا منع ]ري 5 ١
 يل نيسبلا وهم كتعانردا درر اهيتعس رول ائ كيل خارجيا عشا دب عكا ئعازعا | تك

 اع :اءاككتع عينان توك" الذرناّنلإ مارزلامتمي شاة نة روزخإ حم بالذ فروا

 ٠ زءاط ناب ساعبالاة منظف اعقل ويرد زوز اولى دلوعات
 تطعن قمبر ابيل علا خجل كب ع شاد ساتمغلةراق نيسان هتخن ايككزع
 لة لييطشاد با عتعرعي روجر عمدا رخبدلا بيد دولا حيا عالة يلا

 الثا لافزيعز عير جز عجن هتادبعزتنع بيرل غدا دلو يشم د شنلا ب هذلا عمزع نع 2
 دلوع دوج هزر شل شيزعاشولا سمع ابني دادي ساباكلاةن لشمال ءنشفلابهتلا عانجلمقلا | اصا - :

 بينة درمونور جزم د هد كايرانيزلا للا عشنا ارسال ؤمب تبل عش ارجعاب انعم لخطاب اشلانسحلا عل 4

 000 0 ا ب ماا فتم

 الا 0 لا ا :
 نرخإزعنع بدر المتس كاوعوانبسراوان بلي ادرلاضانلا ازرع هما دبع ازعل

 أوتيت ل عيينارسابالااةطتالوغحيززع انزع حا لبجز عيدنا 1
 كلاهردانكوأز يجانهنل هزارا] 4| ه) قلن علل عشادب عدل زعر يطفلا ؟نعسب زكا اونا ||اصا حم"

 به ءاوسعيبلاو هللا نون ترهل لاف تستبلا شاد وده نام اللا زعو طرلاةلجا | انعم
 "دال هارمؤلماتإر تال اقرا رص درا, انوع يزعج هيلع عسب بقع سأ

 طعل | لعنان :مؤملسا :لطفزنرابّصلا ضع انبهزف درضج إذ ةنعازاكت أ كو راني نيتلْكابلاعتدازا

 00 ماب قاوم هر شعيزم اذا شرد نرشعورةسرانب اكرم

 0 0 ..نعوتملارابحا [تريرننانلانلصقّملا

0 
 ا 00 0 د م ع

2 

 كن ه2 و

- 



 8:89بب أك ًسيمجدضفلا هاربين اطفريز شن نيب يح غصو ادقفو بهذرندو يطمع

 ارح ةوناطونجناليالت ادع دننس زال نا
 زنة جتلازيربل الد يالا سابعا ل ناك ذيل مارتن راهن
 معاها باكرا طه نشمي بسالا درب للبط هتادبع ل زعوص از عز كلذ سبت

 نأ عيمرتياطعمشارنعالا داس بسد جذوع جنب زيا زجزب تايم عوج اكمال
 , لا ل. و| بالمشي منه ننانا| انهت مبنجدلايولافب سانا فونت بلا نما

 ' 0 لززيززو يتوج ا دامهنب|رعدبج
 / اكمال: بيتزاو.؟رارلف عبعالاو معلا الاي مين نصل زملاروملانبشملا
 اك اورعن ناك سمرا عيب منقتلاونواظفلاوا بعزل الملا هوما نسب ىباالف فلام

 /ة0ك راند ظسلا هدد :الها هربتلا رجالا ل ازعاس مز نادسسزجزب لا بمب از عناوعسزع
 دن ماد ين الغيل نوماس ا, قوما ورانا: وماذا
 نا موادشملا ركون قا مالا ناك اناسلظنلابحازووس نيك ادب السلا لص ناككاطف

 اايساءالخ كلذ نجس اؤاكر | لاضغ كلذ نوفر سزهانومعم ديا دن هيك
 : ل كرست ضملارعم

 ُ ابزإ.ت بلو ءامطتد جز مد اناني نإ لهانعجلا ا
 ام و يي بوست يبس

 0 ةهم دج هم هير يور معسل
 هجاحالو صفار دضامرا رغم زمزككدمزاكاذل ا مع) جونو هدا فالطغإ طر فو غزكك طف ون نول

 'ةتارنجرعتطإل راه كاع زع فص عنب ميرانضبنسالا د ياض اكقوآرلا موتا نسما
 د73 نير بجناكربار سبل ذزئسب عاينقفلا نفل عل تيل عم شاربعلبانلا هاف عانش
 نمل نضادا, كاره رنغنسال يورو لججرابلازقبكلاوا 220
 آخ ولام قادس اعطت تابوا يقيم سبات

 رت يضل كتم أ, ىلا هربا لإ اري ضنا ترهل فلاب غب هذلا
 بالام كبري 17 ا يسجيم رعيدجرتابعزعةزملاببب نعةرتعلا

 نبا خواضيوسوزتشح يهد زاك دلل ذلهالا ادد اتافرب فرتضيالةربعضما معيب

 1 جوجو هيو ل هناي شما قاايجا سوو اعطي لافت
 يحلاد تلو محامص زم لك نراعبطنن اناا فمعبدن اناوزيؤاوّصلا ارز عنلام اذ عباّضلا رعزع
 ناكرانل ل هالااوكلامارب ميئرتضيلاة بعضا تق اهنظ ماعطبلاةمعبدب تاه نظر سلا زوممنا

 بب ردرعو نعل املا رجا عازل >ال هالو كلذ نيبو زا جو ]هلاك رب مهلاؤلصافاًجانيايإ اذ

 تتاظدنرلا بهورش عمازاشيمرا ارجل هتلار بعسل زير نخر يلهم لام ضو رف جزع عا ممنإ
 يعن كارت نأ بزيت ركل هدا كرات عا عجول ذوو
 5 امرا تباسي غانج:ز إليا مل اربعين وانصح يصد اما ة صان ةغانجم ال اعيئانفوا

 الفلا تلفاز تف لعام ارسال نعي ةرصن سارعوا دداريمسز قلاع نب



 ب 3 2

 ل ل 0 ا 0 17 5 07 00
 0 0 0 ا 1 ودوام 00

 ا و ري يبس

 |نيزلا ؤ نتصلانم ما ميرسان الل ذر ءارزلاهرنانتلاب امنه عس .اهنياعلا خالل ا

 ل م ا ظ 2 ا

 دياز عة (ككسؤرلا وسن ماد طولا لي:ةزمانلاءاجلاف عزا راش اعرب افا ننورهد دام 6 90 ١
 ظ وامان تعلن رك ابعاببباكلغاق بوح يهزم ابييزعلهزعإ )ىلا
 ومر هلا نكراتكتاددعردلا طلو نكران[ زا: ولا رموز معك دؤمختاشلف | للا 0
 ع تلال ساسكي انمار ملا وسان ةعاؤمم | نضال ا
 ١ : اهدار زعم الا يوك لاب د مفانلنه ار سانالتنشسؤب | 1 . 0

 رن عابس . :ما كرت م هناازيكعرنملا تلم كلزييبالافنإ كلف دا رثعزم اذ 4 7
 0 ازد منكن اننا تي نيل
 لاَ انا جزعال لا زعناومصوزلانضعزرجرعداةنعنرتكا ببيع رانج ا 0 ل 0-0 ا

 حاسب ءاننارعنلاف مولا هس مارداهدغ! لاننا !الرربطعلاحاورتان هج لعل تن قم: تي ]|
 نؤمن مزعزازلا جموس صا تان انوا أ
 نيك لازالوا تياع ارم ىلازعنابازعالا نضر عن يشكل بي نايف زعزاكسمنرإ | نص. سما

 سو اراب 2 ا :
 | 17 سلا رعبا نيس رعابسم انهي زج حازعتم

 نزين رعزبنلا بسبة رسإ, الل اذاني تي عنا نر نر يزن داطوجلؤواذ مج اذه ا ظ
 منغ ةيامالا «دنعنوك] جاز عل الع هتارعإ انلاسلا# ةرادز ني دربعزعرا عنز[ نع ا

 هلنعز ل ؤمورن انوا هانلب اهعبسبزنمرهارتلا مانيلا زم[ عل آل | كب سال ذابت د 5ك دافعا
 والا جب لاح انس وكن الم انجل ادد حا وس دا تنباع ازدلا

 اننهد: تيدا ءازبا وسو اهز ع ارح محصول وغلا رج تيرا هل كمت لقرادجلابدما 0

 ا ءلشسر لتياط عشار بعير زع ناعنروصنمزعراؤغس عر عربدكا م يزناثلا للا دا
 خيرت 5-5 ع اوس دالاعلو الا ناتي با اردنا له ٍانيخاطاما مجان انرحأ

 ابرز لالا [ئاملؤجر ندا هلشب عداد عنان اكان "لاعلل !لاحام + انرخإ عالج: لاحا نجل احا

 نب وعناازعزلا طز تتعب بزضلازذخإنءاتن[باناناكتمار لالا زهدخا نادت اكذب
 شا ودع را كونا مام رضا نعلن وكل جلا ز عر تلا لعمشنادبعاباضلاساف نان

 0 صلال اتهزنببعودلاخزن لإ مزعتءا من (بييرسإ:لاذا هيلع عطاغبق
 | قطه نع د نعد لجلا غول از هز عنا رعايا عتاد جيازع
 طلاء جرا اودغا او لاطعتت ادبجب از عنابي اكرم, لان مولا نورين مومن بز
 الاركان خرا مند تسب قط طم مام
 انكوا كانا نهز عدلا لونان هاد دز زكر انذر انيك يع ميرال رمنصايهن شان رهادتلا معمول
 2 ولا د. ضبا تلم اعرنو متل بس ذأ ام كسلا لفها رمز ءانجربكلا ةداكتا انف رن علاؤشن لوجو َعِلَع هدر ا كا مرخ دا :
 ازد لالا طل نركز شا نجلس انوار ادا لغزو ؤسازيزنص يبات
 ! انآ معا مويزازئامابسح ا :رمشل علان نلارعس نرخ لذ ن وكب وم وبل وبس ايوا اذان مارداًصسوراند

 |نعوح ادإ رعدع يعيب عا هنعت هت سح لنا انللاكاطعا مورس ا ظمسسس احا ور | يور عسر ا



 - , 1. طن وكل علا دلو 1ج1 لمه! بغي رعنوجن مهاجر بو [نسسو نع معلن
 0 3 . 5 امير لاسر عربشحلاسي ءاطعل م نرعسر )افنان صنعوا هاينز يجشر رامبو ربت اند :١

 7-ب ي 2 هجااهرمتلارتخل معاد سؤ خ ايهاب دلالي طهور .ف,اراتللاةاعز وات

 تملأ 0 ,ءانيوماهيذو اهدا دلع ورتا رف ععرماد درر بلو ندع نأ هد شوب تاهز ما ىنلؤمشل لا
 0 7 1 يش مداها اطل د فاذا نارجاةدح[ر7 نان :ناكمالو انتا نح/اهيبزصنلا 7
 ا لا سم ؛اماثاهاطعاه لا, بانل لرد ] ندحيرلعرل ازدالتا هارد نع ملط والو امسطعلا ساكت ريان

 ١ عدي | طحاانلا لانوخاط ا دنعن كائاوبعزم !|عاجزعس جرام يزعت انما
 كي <. 4 | كود ومب بنت مو عدرا وش هت اكمدإو اطل ضجإ اند دنعن كمل

 تع كن حر | لومتلإ عبس ىحيرمتيلاا هه درتلان مياة ماتجي زضاخسبلد نرولا ضلال حام بااجزفو
 + |. |اسم ميز اوال متل اتاك لاذ كلج لهدا اهدوشعاشاراراس جابسجنا
 امدح 2 ا م ما

 | ل

 تي نا الع اهراس ترش الف يك

 ص : ّ مثنفلا :كنزمب طل تار منوع مس د يصم يح كم ل
 هت ْ أ هلانيغناموااهابعا مارتلا كلن بعإت مولا ومهند مرالاكلاساتلاني نعت مانتل كلاسك
 0 نسبتي نسا رانا زدنا للكل اا

 أدم اظا تلاتادرهاد باجي ل ناكت ل تياطع ان قرارسسملا دبل دبنكلاةزدو يي نعكيسلا
 ا ت2 ١ ارا

 د - اص 'كناوطنمر عراتملانعوانبهضلارجنع_مب ىلوالامادنل تلعب لااهزا

 صاخب اع 26 يا مانت: طتسو لجمال يغسل زعايسزيتوسلاس
 محا ظ ”ةلانخالإج (تيرب مالا مارتلاهادتاابحانمالانغلاةراتل يدخل زماان

 ينال |. فالامانتلا ينس رجالا ديدوألا عادتل لدا كازكو اواو ناككم دم لول خلا 2 سانلايىشبام
 ل ١ ا | ا الم منوه ءاههدخ مزمل الفال صانسؤب داكتال وح: لال ارهانتلا طضن جا نمير الل افون اًهد
 1 0 | نرعاَض :ماكي ااا هدمت ف ضاا مو !انلادنروكت كال هارزلابمن)اطلل لربل وزوال صار درضفمل

 ١7 . ينام“ ناجع اااه ىنانؤبعن ننام جول انيروج : كل مازتلا لاء دجوورب عش | ىس
 00 5 ارهادّرلا لاعاد أذ 9 ناك يت ىانال راو ارد

 نزل 7 بده اكنصياملا 2 هامان قانا لناس -
 7” نايثع نب ١ 1 نأ

 انا“ نلد' ان ايلا سيو ب مسيو و سد
 © يال .٠ اص يارا سي نتلثلا اكاهزجرماهيلجطح شون رذوزرللاواهيلعلؤمخل نأ كيب ةفافنا سالف
 7 2 1 ماءاغلااهبلجرعرهانتل ]يرغب يموت ةمهبع د .٠ رعالارلعااللةبابدنب|نبعيبع
 9 لت كيشاربع دا رنعدنكأاف بر جرعا _جرع رجعو انالو كل >نيبزاكأذ |لاطفاهعبب موزع

 1 1 ٍ تراَرع ازا اكاذإسانالل اذ اهيل عاومجلا انزل رعمولاضن انس جبل هزم .م,لع] جرف

 | ةئيدرما اخاه رضلا هانا لؤض زويد تاتا ليز اعلا



 معنا دعت

 / كدلك 0 ا 0 م 0 نا ار 0 ؛ ا 0 م 10 ١ را ا 1 7 و 0 ا 0 -- لال
 |ناد فانتا يا ماتا مادا نم -كارازامهزان نجما ليتأهل ا )تنعم جرررع 0 0 0 / اجاب كمت اسم ”يط شائعا امال 1 78 2
 و 7 انصشنت ١ ا

-- 

58 
17 0 

 أيل

 | هيلع و يل دم تا زون اكانا ءساباللافذأ تح 7 1
 وارسم يس يس د هزل لععب عوار بياهفاقتاسابالا 36 نسا مس م

 | سائر م افي طورنف زب زيف ط خاطف نورتتلل امو افا وونس : انضاذم ضار نفاه. ءاههرد 2ملارهادرليدبأ 0 ا / ا

 ايس يلام وانعم رمال انا دكا طف نط زمؤفطو راخيزم فطور تت ماغطو | 107. واف ىو
 | رتظف وة راوّصلا سحر ما غبطرن طفل ابرشل لا حميل انزل ءاّدلامتض وندوات 10 دا

 املا مددت اذخالا ند دانك نيب ماذا مل عندا نمفاغنا عنملحو خال فصارت اك را
 اكهارعال ارتلا هداف دل جلومت تلو سياكل ديم وتضع هك
 امج زان( روجر دي طونخا اًئاوم ! رن عربطو رج م هلل ض طنع والان يإ لا يذ ل
 هلت وعدا دجباسك نان ]الرتب عيككم لن نملاداسا ويظل
 قير ]ا ارب زوار تود عببكر ىلع هيراورن هاربا كرري الوهورتمملارباو اردرتنضرعينجزم
 قيم هكلخلا]كانع صبا بيد ماه عزئجلا ا

 ل نهوض نركنا الالاف منتو حالا نينو بيلا صفات ارطعاتو هاررلإ خلل

 كاكعسادبصو از علا يد حاطقلامازتلااهناككجاسولا نأ سب اددعانضنوك لا, ل
 | 9طن لالك سمر رزنج ىلا بطن ا كلا وخيو زا رعت وهو متنا عيلان: 0 لميزجتلاملاف

 نضارزل | ضصي يلا "كمان اردن نعيوبلاويينجلضولا كولش كلل
 | هيك ار جوابا رعزاكست نامت تاتا زعربصلا سي زدخل سناك هيمو ل جاتو
 م و را ايديال وتورم كج
 ّْ 1 مم أك قص زاك لكلا هسهدولولورشرنمنكيلاذ انيدلاضالضولمجب

 دوج)ك عزو زماردالجر ضفاز جير عز كاربعس ادعوا سل اافرعشرلا زعير عزل لاخزعدإ# ١

 انجب ضن نتف اطاذإ سا: لاف اهتسدوحل ىطعش ضلع انااا نو شسل ل هلقو منهم

 قيس اكاوشا كبي كرار الفاعوبجدلا» عمانتل نوؤانالةؤت الجمار زخنسا
 ل 33 :
 يع رككيرسا الاندفاع صراعا مادتلاسشادلتي مارت لتلا نيفي رشا زهتلا (.١ ير » 6“

 كيا نلاتل نجلا نوب ن ددأبز نكن عنعامننإ سب ]لا زعناؤمصزعتبالا رع شات ولص ْ َ : 5 ١

 ٠ْ :اطءانإ ضملاوهانمز[ن!ل وماهو موزون دم اكرهاواناشباإ لوما تاهت هتسا ىلا | ١ 7 يطل 0 م مال مم تل را ل ليطغك النمنم لاق يم جدلا اور اونممهادتلا/ كلان ضغن بلعلاز عاتي

 ظ
ْ 

 امو الاثار زجل راش ضل اوهادنه نامل هدام بندا اورضلا دون .فتارالم اتعب 2 0 ْ
 ي يتجول دان كلل كاطع عا تالت تطماوعاعن ابيل يح

 الا ذو ضم وطيز عن دق مزخلءلانئو عيب واخي علم اج يونا لعسصي زمول ماذالا تع 0 7 |
 اك جالا عه ريطعا لما اةيخانب جساالتلالان ير ايرث رق رح 5 دلل ٠
 قمته ساد روم (مينعز ار ازعالتاسب ا 7 1 |

 انجي ايايئاتماور انا اّماوامداخات نقلا مط وانو ل لانج غن ملقا 0 2



 < <. ادماناؤناندانضم اان ول وطجرعالا ع احط ام اياد لخلط تصد انوا

 نال مايل ” كت.( اسظ حلاذا جرحا ملا هرم .ءندم[ةةغانبلا نو صيد ضْملامنمزمض راؤتلا لها مؤ من طلاخأت امتنا

 كال نودع لح لعرت نين« لب لاذ جام انامل
 وهمي زعل: ل عوناوعسجزعنربسعلا سعي كنز تيا عن كما كمان وير هر سفن رج فلا مبلا

 أ «لنتمأ  رينفلاو طاش اأو ا انهت الفرثلهرِصّدإ اطمازمأ

 راه قره
 ضيا لالا ثعسلت ا دخلا مد ملا مالعزعإ

 | داب زعم كاك ةدان طارد: يذازما 0 ا

> 

| 
 00 يحلل دم اووهعمضعسم نص آكدا نوز :.اونجر ناد لص سانالو م تاطارالانملنئافمم

 عر هلعشا بعاب انلاملا# د نيةيعنع كن ازعنا اوفس رع زب حلاقه نع تهسمب |5كهنننمت ها زوزل

 نين... اص مطيعج ديزع جرا زعوسا ودل ث يزعم ل أكمسخنلإ جولان لاف نلت يل زع
 00 ولجان هبيزعال نق ديزعلا هز زهور عروبعزإ بمب اغلا نول خلاف
 -2 هل 'عانملا دل عدم هزت )كل نمناوض مزج زب هلا بعب تاوم: مز عزاتسلا أك زعل ير وغم جوبا
 | يش رز سا . | ءالاظاغددوطءادم اخ مازتلانماداهجلئ عطاه بم ءاهتخانرهانتلا ن ثمن زن عرمتاورنتلا
 2 أسإ لعوب اوكا ؤح |روهزع اوم مي لت ثنا نان رض لتتم وزمتتناك
 538 0 | كاذبا اجلا ليف شه سن جاص ملغ اللا ونغاثكمل اوطفاضؤل املا ل لادنعل نكرم
 ان 1 ١
 ا و هيب ثلا نةهيزعزمم كاران ادار !اللاطض مل كل :] يم نمغ فرس بو ص الح ل امانا رد ؟ ٍْ

 تت | لامر عملت كل تازجالا اة. عزم هلزعراق نزح ارعالعلا ديان نشك زعنا اعسئبا
 50 هي “هب 7 ا .لعط :.نوكيلر نجر مملا فخ ابن نع تلن عطغنادفأف هولا دمضاموفأأ

 52 "ني ؟ترا | لخلإ: وجات طاعون ا رسع» ؟تلخلاف يمس ردسس 5 :

 ا دج 72 | ليف يمزعل طعنت سوبزعز بشاب ربإناللا  كعبافانيراهيدشا انج وش لوط
 ييبر_ | طز الكل سلفا هنم .دوحلرروجرافافاشالا لوزن بالفازوالسز يذل تيا وج دز ْ
 ف 1 | هازعزاكتمن ازعياو مصرع ام«ناوزيسلا ب ذر ضل جا نمش عان [نمرراحوا باد بوكو

 هيدي اها لوو اهلنا فخ اقام انانسوزمختلنالجازمانلاإ كتف كو دانا عب رم

 8” نا تر سبب مضيت راك ,ادالكمنيسكرمإزا
 اقث/[ تع | تاو عدنا جاز شسوي حبل بج ب نجا نشارك

 ١

 مم سما عدم

. 

١ ١2 

 0 ل ١ 1 يسم 56 لاف مهن اسال غرمانبلانوؤضب امالو هلاذالاملعلالو سا! اللانغلاف

 : ؟تييجا ءابتؤلا نه لقا نعنلا لا !تايلعول اصلا دبع انعرا غن [رعطابدن اد

 اكيوؤشساو عاذنا مننا ثّولار بل اةرّولاانهر مان لح تنازل را حاصل ؤمف ثدبلا عالم

 اق راف ع)تلا حاس نطو نيد رش عزطو بذل بالا زعلا ل ذر حما لعدتادنع جار عرب مش
 مص بقر طل خو رهيرح ال جين عيل واذ عصبالفابشب جب نضدناكاذا ل صبا ذ؟رانيدنيرشعوا

 نانا درباالنامهح افورعناكت| اقتنع بص و ندراجتو طلاكا الولورضز مم زب انوا

 جم نلعزعرازعتعم كارل

 ينال ةطنعنا تف كأن هرللالا نزل انرن وسحر جو هس

 ترك اهوطبا عام ؟اهوطبيزا اس مش كركي مانزلا اجرادسإ نار الوحل عني سول الا ة زار تلا



 7 2 را 00 1 ا 0 0 4 م نيللي لاك ا ا اخ 20 00
 00 : 04 : ا ١ ا 7
 00 . عبر 3 0 0 00 "0

 9 / مر بر

 57 | يو ل

 جوي ساس اجيد وي طسلارإب تيلامدخالاو ةعالالا عطب رمملا محلا | 7 ترم يا
 كني طز مان دسلا البوم هاما لبا مياكتنرهالاب ع تي

 راو سما لام 0 ول تمسح ؟ ا
 را لوول كت :ه_كمأ معالي هيام اهشبشا تالقاتاس لوادي
 لوبنلا م دائلانعضتلانعزبسملا_رنعنعازعتع ىنيره )وق
 دع ان ميانتا هتمشو لدن لعادل عل ال زا كت ”يضتهللالا|

 ا ا ذلنالا ايزو بيتل 2و هضحلوؤرض هنا هر طعام هتصرانشإلا بلادها هن

 اشار عاب انلا سلاف دعامم نيد عن اةعزعلجا .يبرع علا كد دابنضلا نيس :روجام

 يتبدل د عراه دهرلا يقال

 ْ البارع جات لبجرعبع تنازعته بسب ثرعل إيلا رعشلا سلا ثرلعا م زن عضدنعزسم ازع
 ها زعينل ناار عنع بدم ىإ اللاذزي ده اك هنو شبز عب رثدوامعزعدنعل ككل تلا دلك يالع

 كلش رويل نيسلم اور لزب رشبالوسا جطمزمك؟ال ةمنيزجل< زنا كل عك )تيل
 ساق اكسال ةيبو هالة جيررما لعل وعد خلال نالوا تانكي

 0000 ادمن يلم ريل هيلا ظ
 هيما كد يسارع لانش هجاء بارفتن العلل جناكذ لاق كوالعتتاد |

 نينا عز عوج نزعت بر رعت ع أكاد ذ فاجر فصجو لظنطلا سماناف نقض و نم ب 7
 لضم ةمانابدل جل ناار تلا اتبع لالسبالاة تيب ادب عيبزعممما ١ 0و

 لئلا دايز لولجراضينسالا هزت, امال لعمل عت يباب دايمن مب حار تيل
 تاما ةلوزوزا ورش تتش ةييسعس ا ينسي جس
 اكاد اوجد امد وعند نورنا جبان بخ ا ت12

 يمان عيالتأن «ناكسن نو را سدا ايي اجلي 2 . - ل :نبأنا 10160 ارلاجل جبت وكتايىتلاءاببا نيوز سبات انينض و وتارس هونج. - د داعش بلدان تع صاخيرلات معاك يلام بم بينز طن صبت | خسر تي.
 تانك ضال لرِكلا ان منم تاهيل است ل .رلعم ]ب112 مانو )دم كغغ الجرم: 0 ١

 و اا ال اليمام :نيناكيلاةب زنا ةايضباللانرتشلاد لازال ءامزشم ب ا ظ
7 

 هك
 يرطب ا :هزنزاع لسا انكم يهدم دال در راكم لاف ١ ا 0 - ا

 1 نبدا يعد عماعإز داق 0 لأ 5 ثيرعل مام مزمز اكاملان !تزلك ادب عدل زعوللا | اًضا' إ 01 تك ||
 كارلا 2
 لالة فدكملا ازمكلدرأل هيلعفا لاك توامكج#ل) !«بلاك سمه زاغ غياطتس الروج ِع 3 ا 71 2#

 ن نباتا لعد لسن اشه يوازن نو علا ,«نيبدمل لمي | | 0 3-5 ها

 لحجر سانلإرعزبس<ل_مب نإبازع هكون تعين عا مز. د نعدبع اكرلثب لتادعشا نازعأ 0 1 ع <
 طنا 00 ا ع رالزعإ 8 يال“ ب١

 ل الا املا سانا 0 0 وانتا اكتر ا انف يو زار 7 ها

 روج يجم ددم يريم 5 وب ا 4 "5 ا

 هك 5 5 11 < وي تح -_ 1-0 . 0



 باق زمنابلالاوءادطبن اطوضوا تر ,اهنئثوا مط قرع ةلكرتب نهال عب
 ةيوهؤحب ابا ق0 فاد اق

 : اللاضف علا هنوهديدنجنإلا ندا لادن ١

 مرات تنغباهعوضديفامو دكا دل رالازم دان ور تالزض يأس كابل
 رة مول فص نا هدو أاو زاخو زيبلا نيكل نأ كتل قلك م عوضلا 2

 1 كالو نح رعد زج ركل فتس دعاوي زامل نمر نسير ولون وكاران ققزام
 يراه ضنا غزجن اوان رفعة دمي زم وا: نا« عدشالتياعقماد انا نورنا
 هاا هل< م هتادنعولالغةقيزكنعبزتلا يب بيب نعتز عة عا كر :لاثع داس
 أ لاغلب دن نككنا لانى الاطناهددانكوانكلحزمافنولبب واموت ::ا«ذاوصالسدزمىزش ,ثالج
 يمني دلال طن نمازي اكسوتسا ا وانا
 1 اجا وسم ينزف ثمل سال اظن اهلا ونقل مميصاونإل اييراجلا ءونلا ميتشانامل

 . ظ أني هجم نما اكراجحلل ذتافاعددانكيا انك :عانللانهورنالن كراج هيدشارخ لوف تانموا

 | | جدا لكستب نزال وب داتضاادكبش رنج ١) هلع ننس ول اتا تاع متادصي لع
 ا لازاة يابحر بعدزعانباهصارسسي زميل نع لري زبد لهن كانك افك زم
 ديو ك2 ليزعق عن ةئادن ز مد كبالا ئامو عابض كتل زء تن رحاب صفية رسل طازاكا

 ١ اتةلانلا سرة زب سفس ل جرلا دل تيا لع هتئا دع ل عشا حا رجاءا نعهسلو زعزع عاهمزإ اب ع
 ) كرذا نرءادساو اش كلز زم لءاذ لا نيكرارب | كشاز هز «نوكآل لسا ىررب لوهورإبلاو ءاجالا ولا

 | اكييد جارخ لين الا نعدلامز ابجي لع تاب نقع اها زعنملا موسمين وازخأ
 5 :ق|ىو رشا ن وكر ام .كبالان آمل عروب هوهورظطلا هليتلاوريانصلاوءاالاو يتساءل جرخ
 نرش ريبازع بنل اكابر اداكسارا نمد زيواح افلا فض بليت
 رمت شب ابر عر تيل يعادل لافانباط نيب يزهبكتيازع

 | اهدي ميس تى 0 ل
 | | دوه ا رجرعس عنا والعل از عناومسجزعنربس#ل سب 3 نعينجرالا

 ظ ناك الدار زيوضا ردود بذا زازا ةةاوعارشا :
 افؤفشختتلا امال عانلا جيتا ديرلتما عمت نحيل زع رش طعامسو صي كربلا
 | لبضفلايةجز عزب بي ةلممعيدال كلو كلف ساباللاةكاظ ثدذزااف نول مص مع

 البجع عملز نمنع دلوع رجس اتاي ناسا :
 سب |اكلاط نا ييضانكء اك عت زنا اهلاغم عانملا طمس جر ل تا لعهشاد ب الكتلة لا ةدانن

 موس ووو جي ووويمس وبما
 لاى راسسقلازهز طع رزعإلانلا لاخي ضبلازعز ا زعالان زمنا نإازع
 | عانلإزأ مني دش هزم كر نشا مومزما كشاف يرش عنا نآلا دبع طنشوو فرولاءللا خوف
 |ضحدل ء معو لجلال عشادبع انزعدالو دز عيزتل ريدر الاهم عدو تعطر امن شيش

 ةساوطإ (نلالافراقز ازعزه وز عر نار عب ازقتطلك ترصلارانقلازعنلا لان عجول
 ييسر هج عقب ل غ0 اباريلا عن نلتزم

 ش ادنه تحال انغرتكادإ ل لناواش



7 
 قلاوضناو نا ليلعب رعفجن عج زرداةنزعيرشلار كا !زب نبض رع اربع ازعدءا نيتي 5 0

 يبث 3
 نهج أ اهلاشن ءاوس :كتفلارحو ثاواذ_خ الا ينشب هم

 كالا ةروصم هر سعر ه:اكسم لتعز "نار نامتلا طعما, دنس 2

 نيل كبر ثوان نإ ترجل ولوازم ا تر! لانو نب مولع تال عمايل
 نص ل ازع صا رض زعم 0 دي ول دا متفلإب تنم ضب بأب :

 بسن رانبتلانممرتل كمال الممر ورنعرا نيجي بلا ير شجنا كلا ةربخلالعمتل اربع ازعما نع

 تاتي ةووكلا نعول نيب زتنا:نعنتسسي متل زمدانتلا كتبا الهرب نضرا يد
 كلتاةدعبمب هدب سجرانلا ل هةدسّل لل مهدي ضرابب ملتي ين ليتلا دوات لن قطعزع
 ارانب كابر جن كو شبت شرد ةاداهردالاءانبب ليلا ينج نكتب م لعيد زعفعج دل زع

 لايم نعدبعي ن ورع زل انبدعازعيبوبخن إيران نمزج نوكباشيشرلاًم دسالاوا را لاد
 هانجزعنانعرتدمل بسب نعتعاك ل0: توهلا زهقت لة نعت لع_رسلا/انلاس
 از وهن دبعلا زن لشلا هزل تملبل عش رعد إنعام كنعد صين عزم زعبل ا سب

 اال سدرشب مزادانك اناا يعو عل اذهدلن عوز لزيوهيرض ائبشمعم يزن عصب

 اكلها ازعبليلا بليل زعبل رار سرا رنا هاي تاهت
 اكن: عع نازعد اسي يسب ل ذازكم نككهنهليبنإ طنا امو دج)جلانعلاس
 ا د ب داو درس كد

 اهتلاولص اًءاادنه رسب الامل مجم "يجو مئعراوز ئلونبشاو اوادحاو |

 0 سددسادع انتل نكمل شدحا ول هسزعا
 نيم جرخاذادإمخلا اراه وامس غانا رد مهلا وجد لب تلاشت هداك باكل

 اذ لارانشاملااصإتبج ول جيزان بعت بوم عنخ

 0 ا سول لاوس
 نبل لك ئتلا معلا عب لئلا زعشل اسمر اة تيارلع هللا ربها رعب نب بونعبجزعناوعصو طاير
 بجالاق اكسب ار د مو ا هزهونبتل#ا نهو

 الشلا سلاف بيع بوعج هي نعناهتلاز لعن اوممهزعزيسملا_سيجانص) نحاوزكوت ءاهنإل | انض
 ا للا د ال
 كاتبا الا د علج بز عوز الجر ةراتيالع تربع ازعل كل انع باد نبازعدانتما بمب سإ!اللافغ

 ايت بابلو 2110101

 نأ جزم ءاطعاةنميضوو تين ننشاو كلبفدذ يزشلا لاف قطنالا ور شتبصنملااهنهز كنف بالا لاف

 ةاطخالاو وقتما اورج ورح هادم ايكو مرووصل اوم

 اباوع عاام بابي زامل نا | عبرا كانوشملاو ىزنلل فني
 ِ :انتكهصيلاف داوم اًعتامضعاهيضربل ذججال اء ترب تبل عدت ارب از عصب هلز عهد زعاركيرع
 تك ارنب رعداقتزبارعبانزيةيعزعدع مي انكدادكد مالا فه ذلبو كلا اه داس ئزشال
 ين نلاملاةدش ايزل عديل زعس عن 3يجزعيراشنتلا_مب ببضا|.هيجزاكانا ماجالا يزشدنإس الاف
 اول شلة دل يلعلوز نفخ كاورجح واو ملال لدا ذر مدن امانمهنغالدتلا

 انماَو اصغوالا نات الاول اة ايلا دن طع جب امر هرع مدلل ند تيرا اتا: لا: ميس زوحم تل ساتلا هاددرلف كلارتسلا : :

0 
 م 0 0



 .٠ جيس اة تيما قهد لا نباك رانا سيب بد نعام اك كلن رزغالو اضل ظن !وناتزمار لعبت

 8 80 ل عانلاوارلا هع: ملاعب هنالفز نالنلا نياكه ورجاركوانكضومعنرل يو وعم 1

 5 2 متنا كف تحرق طاغلا ملط سير تيا لمة يضوم تبا عاد زمارلا تا مهدشلا ١

 ١ 202222 2 | موو مالازمراقلاذامودخلا و بله او :ربتو كداهتلا ادا ير ادهوخمت كتاب
 ١ 0. 2<, | | مان باباانهي_انبامةقاتانوالا شديت روم أ ثلا نو اكنتلاوناكتدردا
 اي دم. | اعلا فيون جزع عاب ةهزككن وتسعة داكن جل :
 | 9-2 يدلل: علم سا امل الإرا ا, اعش قحورباعش]كوش نأ نملاب اع انلا عاش ام

 هر تيرس امان يدش .:: لحل درتي مامرسإ راهم عالعلا يبن عدلا صقدن اوه عزبسحلابعب هتف راق
 5 < | ااةسب هاا ال نقم حالة دججلم ببرلا ول: طنب جوبا بنك ومر

 5 3-5 د لةياركتسا د صييلزجدضملا لكمال نعيب تان. طيزر سس !اتيج مانل عنج لضازع
 تدير <22 42| تركك تيادممإ اطنءدز نادي ىلنم شا اولا ريل. نانط تؤ عهرم عانموالمدخلا

 < تب دي سمك نو عدس دج ع ا

 ّ 2-2 نيزعتعاكم هد ويح كيلا عادرشالا )ل يراتفئايواسمأ

 ا 2 أ دعبملل ب بناس هان :ممرد ملل هجوو ب عانلاا له كاي ملاطنيملانالا ل ممل ءاولاظفأ

3 

0 

 يَ إد عيبولك التم لعهد والان ةؤبدلا عازجزعنانامب 0 يع 0-<
 -ِ انغ

| 50 

 عكا [ذ از علان خرجنا ب ميزاب زعاشولازرخناخالا(ك (؟رانكك جب ئكلو هففدد
 ا 0 ٠ .| ةلاينراسال نكتب :مبلاز لا وعور شعب شعوش عيحاب وشعوب لكاذ 2! ترالعمشا

 ادع 2+ ابيأ دج معاني كساس دمج: تلج ظعو دانا باناسه رش زم عامل

 را ا انلوفضراؤمالا لاحم مارتلا تعب نالت لعشاو سا لجل اةؤلالا بعزل معن نعول

 ( 07 < | | تنميل نال نو اكليل: راكان ساطع مضورصعااث تي الاب
 : ا 2 هنأ 1 | اقم زانينل قمل كل زدات صلس سايالق رئ وانس ناكرأو كلزن عرخاذ رمل نيس

 07 الا .| يمس داما زقلا جلب شوران عاهل وعم وصاظز ومال مال تب
 ١ 3 انالهمممو ازاكتاو كلزب هررخ اورج مزاكأذا اذ كلذ زعانّررعو رجالا ع ازتلا

 : اند .ر | | ةمراؤلاانمرشا لانسر علت تاما زنا بير
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 | ملاجزمل بمس ام افاج|ىلا اًماططآش عبس اليل العزف مارد ايل عا زاكو] معن ل يمماتدحا

 ترس! تلف اهتعتلل اندانالف تماشنكت الاف د تلانزعلا سل معمار راغتبلاةكلزس!اللاغ
 0 0 :واقرلتشالل فرسان نولؤم تاق كرتعتماهي لوب ام
 فلا نعيباز عل سب أك مم جا عمم

 َّ 00 عانت دعها رضا الخلان [ب وسجد ريخبتم
 لنا تكرارا ارب نعل |هتففص | جو تتش نتع واد امهزق ظنانكوان

 قولا رحدئرلازعدجا بيغ تلا: اهدحارمسلف و 1 0 ياني زمتام
 3 انارتتنلا نلت طرشاو اًميب عالج دوغ تب ىلعات امنا شا انجاز وفم رع توكشلانع
 كانت الثا امل ربل لوجين يلجالا رج انما لخابوهل انف طرشلاكا لع عانملازخاف انكم بستمل!+
 ا( يول اوت تعفو سدر كرمت سايز وبار عادلا |تعارف
 ا ماهتقلعم « ويعبر ع١ ءاط دانة ظنك ذوو تبدل مه رذعسإر ريع 9 عاندبلرمن عمالجر تتلعمئلاناواص

 " عيروالت : 5

 نمت !عربلا | 3

 :ءافهيعنم )سب ترد زنزالجد 2لتةبلومدحو اخري ظن ةرعذزو مهمتخإنادععش | ل يزإ) ينل
 ميشا ول الخ تدشن تف ماو موناكو ةطيرتسكل انمي عنتؤملا أ ىجث |



 2 2 57 ا

953 

111 0 
 أ يناسبك بريد وم 2 ْ 031
 رقباء لشم ك ميس سا. هس هر ربعمنما قاددجو

 2 انك ضرل ؟وره!لج دنهل! بدل ديرب نيبع وهلا سوزان نتياط عمت ادن رعت
 انا الاوان كسب ىلا نث كيط عارف نطيل هويزذاي,ءافيس بوب اددجو م ىوملففاف

 هع بصح ترب كادر عرجلانفطتيا لعاب بالئان ديك
 اتغير عانملاوا بتول ينج ]يلا 23 ل اهدص نعانب نجا ضم رع بج وب نع. ثلتلا بمب
 . نيالا ضف زعزبصلا ب نعتحازع تملا كبل ناطق مج خصر طبخي مظدنتولا ناكر زف

 ملنتييلورنمربلا زبد لوداوهواببعييفا.ثبتم يدش ]رالي زعورارزز عككيىوما
 عنا مدووب دعوي ميلا بل عوصم اداوم ازب ثلا كاز ل ءراشب تنم ضاهر ف ثدغاف
 اسهل د قتلو يزول تيبعلا ايش ةمراوملا "ألمس ياسا هنثز علاوات
 | لالهز ازعزبسم انة جزعدمازتةبب عبدا ةييك زمر مار يشل لعامل طلشج ملئ
 | لازال ةيرخضدجعممطن اان ءانإ زع) ست تلرلعهتنار دعم زعدلا ملف عزع |
 نافمتلاءان ا كرتخبال البط لرنراقا كج موافتلاكو الاخ دلل هذال ملط

 . هلوغلا لو انالذإ عمن انيرمجرذو ارانما نواه | مب هتلاءاخخ كلل شاومو كيو
 ٌْ نعش | ناولن نول مال خد سيد ةذداسدير عيدان مراح كن أكرمه

 بل انمز زنا بلابسلانيلااهلا اغا مساق حدثنا 1
 اعد يح هررلاب هالهتئواةلاذاّنلث املا: توا اهءاعتر هلراطن لاف تبار ىنا إش عربل ايدول غسا |
 دلك يربو لولا تما ديدج راكم الم( تا يجز َيكملع هنناناولص |
 وجرعجاتد نلبجرع رس دزع ةلعزع سبع دلزبازعوبع بإب نمره تلا اكهيانوسأ

 !افاتتزد ميهوب ث فد عدشج زل )تال هاد بكت طل نزار دع ريس م عبير لود
 اصير ستسابب» «ةقرناملغ جس نكلناو هتربراربل ربل تلا نيك درتلا الج
 ْ كيسلع دان اناخئدانملا مسلععرانم شر نمت عاس عانملا كادت نط تيا طعس هللا تنيك ودع

 أنت يجر رم دووم محو سوبتسا و

 يسوم ا سمول

 الو دزوط ىلعمت اناولساتبع تالت «يلع ب زوم نال ابني رم بعض

 7 لل

07 2 1 

4 4 4 

 001م 0
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 اافغاتمتب دالك يرتب ة طال انو ترا للعلا ىماغ اراض رج ةركعاه كس زمكاهن
 متنا تلاراكملا نأ ان كنودب دامك كنه ورشا قاروت لي طع دلاظ نككلنس سا

 7ك لهزع موجز بيب يسملان مزيطا يلو زطجوا نكح ع اشملا نيش[ افب كانسمالاو نيا ركملاوأ
 /لانراسختاطء انزل جز نما دبع نطارعراجز عسب نع دز علانتض نزعت
 تكد 1 اميبامي ظل دم ,زجاسيلعزال مرنم اظ نابذلالكإب ءاشبقوعاب انما امضا

 1 ذأ مداعمأب طاخاؤدزمملإ وهون ةلاوز جل نانزلازت لارض وو بإنذ



0 
 0 ' ن

 9 5 00 000 ا : 0 ل 1
 قرا لاا رق ا كك

 مرو دخنبرا جرش )جزع 1العهئارثعابا دلال اةنانيمزيازعدإرتلا بي ككعاف
 تارا ص الع)اهرفو امانا محاكم اهنمد شع مضي ل عترو منماهعانب ا عتلا العامر 00

 !أنلا يب اكاناكناببعددشباةنزيدعمضوواهجاسا وانو نشب قاد ادع اضأ.
 بتملاشراءاواهحااهئطرانإ وجدير ملا لت لعهتئار يس |زعور عزت ) لا ربعز عر اصزب

 تاكرايخاجاعتفمأ وذ دفا كن ناكل ياناور يم كاهن جذر شعنعضاايممةرو زلة 3
 يزكي مم ةراكملا ءاذجا ةلجنجساال .ر | لرمي اهنمذ شع عضه !رك,نكتمزاوا هن شت نأ

 افيو دبحر راج عال جي ترلتملع متنا رثعإ اضل ايلاف دشاد نقيل ول بضةزعاريلاوبا بمب ادا

 دار هينر نال: عنج جز عد حا بيدزع ها ك(ينمؤز هعمض ةرتواهةربلاةورشا ىلا هيك
 ولا اًيبعاو ةىازم اهتطوم خرا عورغش |لجير تنممطعمتن ان اول صني تمول )تما ىتفجلاة لت لع هللادبع

 ويت ارغب مزعرب جلانز عتمأك ءاناد عدا [نيبامإضف تيا ا و
 مل 2 موب نارسإابعاه دج نال نابع جزع براج ونش السر تنل تقر ) ع هئنا بع زع ءزاخعز

 ناازعت جن مسانلنعنوسلا بسب« معلانف الرش مال وانم كفرا اهضانامدشب
 علاش راعو ماب ءاهرسوم اهيلعت زهرا ونش لجاعإل اؤمبرتررلعهنلارتعا انعم لا ئيخبلا
 000 2 موسم بنعلا يف يلع

 ازعاتس ار ةلع

 جافا 1 تاه ار فوك طفلا
 لل بهز راي ةرال تيل لمنال تلد مش اوسسانعسمزنء ىياهرجا اهعمدربوأغ درب

 ثغعت اة يس عز داةرعرسكلا سان ل جانامتناداعمز زجل هناكك بان جي نكو ١ را

 جرب هتطز شهلا يش اذار ءاضغل ناك ينبت نعل لت مباع تادجعاب 1 0 ١
 ع ل زع نار: زعدابازعملاضز عزب سلا بي نانازعاشولان عن ةزانالا كبل شالو منال ١ 0١ سا و ظ

 ارا ياك لتداول زلادعها مو هس نالت ا

> 

 مسج

 يي ا 0
 لجميرعرإا كي عئلاتضب هزعزبسلل بمد جت اكازا هيرو شع ع ضيقرب .داهذرب ل تيرلعهتنادبعسا 01 00 1 أ 7 /

 ناتهتلاذ [كيباهز كدا ةملانإ اهواك لارا عدلا دى تمل دج دانع 7 م
 )01 :مضم واما ع لع ميلا باور ة.ئتلاوانه وكلا لح نر ١
 اثلافاهاطبن دبجهو راجل عدنج للا نات ل عدت ارنع دن عورمعن كلما دجز علب عن جبعمملا ور 0

 نض:طغلطافشاب تس اثلاوا ىوأرلانم لان مطلغلإ !ةنييزقللا يلح كميل جتاكتااهنق تعمر ٠ 0 م 1 ١
 :مغاذيرعداتلا ين سبزعاعيعرجا ل زع تملا ساكو عورته ةوأرلاذه ءاورامؤاطب 1 هر 0 0 ١

 لبا نس ظل :طعشا هش خ شي كك اهينعابقرإ راجل -دهموا.. فطن )تا طعمشارئعابانلاس 7 : نأ لا ا

 "هل الابمسل ا تب الط ككتاب جر دارا داو ارا تاز ع 1 4 ٠ ا
 ناقل زصفابلعيزءنانل!هناكمبانش اتساع د :ركااهنمذزاكراهزاداع راحل ونا رالانغلاف 74 00 هللا نا

 0 7013 كابا تانيا هللا ارتد فان 3 / 0 75 ا

 دو كاهن طزيراج وشل زع تما ببلاوضملانبامنغجدخاننا| .

 1 نت نعد عر: ر عرس ا زعزب لاب عي ذعرز زعم لحن تعرجا سب نع او [مهدأ اص



 فعمل انسانا نازح وزعؤ داسيا
 ادرس اج 0 ب يل خيب نادم مجدزس دعبل
 لزسأ 07:9 اذااملع

 مهي همست ندؤ ماهر و هن يور تارأ افاد رخو
 لعل واهجاص راهن الان: 0 ب 0

 منهفب لو

 تاجا ةرالاطغلاةبهبملو عدو ترابا تا النبل لج يلا دل وج نوعان ماير اجلا عرج

 هلزع ازد نبل بج زعبعوياز ا زعيكمز شيوعمزعراقتصلابب سولاف وجم تك ْ

 لولا ريض عاشملاربلا مهديورنيرالا نحس ئوجاهرل وف ئوتلانمشراجلا عرج علا هلت تازبعأ

 0 نعول نالازع ازيط عيد
 1 + زخزب للا نوزع نول ودشال جور يلع دس كلغ: نان: نعي رجزتيلما اوورَم وا

 ا ناضل زا نم رلوفمضرا

 يراسل داع درج ب الامد اجي باهت هدخ واهس عباصاامأ

 ابجاو]هسز عملا رمال 6 2 رانرإ سس كا "م اردنا قم

 نتا ذابهزكل عض اهلش ناككالا ذة اهيرسبا رمش تاهو مزح هنت: كراج 1
 ْ الخضرا ناطر عهدنا قالا 1
 انجفروا ذرات: اهب مد م بعوع هم اس
 يس جو وس يسب حدب تجلب ١
 ماا ديوتي ومجد لزعنووز كيتا ملال غلا ل نير داوجرخا دان عدم * وطن
 كلم رجب زودج را خت عالنانانغ لش نقلنا كاك
 تملا لا حرم كبس! !كزادلاببعوجرتشو 0
 اجا عرابي نعت هازل رتتجرمد جزل ماظراذناملا كر كبد ببهلاهه أ
 خسكام5؛:الاو يتلا دانيا زملاضخ يا زمالة زحل سعانقلازحملا
 ظ لااا راحلون وكمال زم بيغ :روتام 9 اتي ددتل عيتوفا

 درالاليلشب وكم هتالوتل| ضسزقدبدتملا عنوكب 0 هزلا تي, لفلا م:نوكن اثير زعدوملان

 أ اهتجوو يرشلل مآباز تكابر الا لومي معاها تراحم دل عطا ساني انصزاخاالا أك
 كارلو نيلي غاتلائاوسا ونظر: تلا شا
 وهسه اكسو دنت اتم ز أيمن ززشا موبزم منا امنا مجاممعد رنا [كاد تاذمالا نهرو

 10 هل جر ازابةزلادعملاو رالف كلذرعي هزجاةاواهنع وشر + | وزستلاك مئازاف

 حان واااو اا انسحلا:اعيارعابهيع وتم ءالا
 رهرم ع ةسباكولم تيزشاانانزنتلالو ١انه)اننتلاغارحإ مدرع < نلت ريبلاو مارتجلاو

 9-5 و مجسم
 :الاكإ زار ةجوضم فو لا برا نوكم بام بعل رباكر طا وس تلازرانه |[ كب نمَع 3-7

 ا لصين اعف مج واكسلخلال هرادنزع نجر ع تلا اد عب انهم

 | لجرعإ قرم جيس رع كاي ديب ب داوم



 ل را
 0 0 11 راع د م 7

 17 / ا و ا ع ا 5 200 0 ا
 را 0 0 ل ا 0 ١ - ودا : 31 . 4

 ةلاعودس ان رهربلاو ما ازيباو نوجا: 0 ط :دناآلا؟ 0

 0 ل ني عملا بسلا ةدحر نون كاف فماتا

 دنهل اغتال. شل اشارحا سرب بكد تلخلاق ننملا:عبلاون و كارمن تلانادخ زمعاول لا يلون
 مح انس نإ عشت ىننر كني املا نا هلمهز هند تمر اكولممن 0 ادا

 مساك ك يلام ماطضالا ندخنببت 'درعنلا كلم ذا
 بياقت

 انيس كماورنطعهشا لتس هالو د2 ]لومي لتي طع سان عا طعم 1 د

 اينما ملا لعاوب ردا تلخص عمأ اهيمانناكوشلازم هرليراجا مجاف مهام نيوز وج اون آلف

 ميجا هوس وا نواف هين تحف اهندبا انعف ضعت الان ح لو..رإب اولا هذ ماكل ااه ع) اف اك ممس

 ةارللز عماط جره له نيكولم نونا ر عدلا لافت ع ب ل دسم ١

 نيف اك تر نر خارعدتييبع هتلارنع |بارزعامملاس سد كلذ درب ناالا لو هالل اهدار

 اا هايتس دوا مز اخر !نعميراجرل تين ال انتا تةلع تار ع دل زعم اشم

 دامو يرانا اهنبسحول تسلا مل اثو تدر ابهرماةلاذ مننا مالا ربتارطعمهتلارزعوباهيراغن

 رمش راحل رتل لع فاد عساك لخلا: هدد يوم عرعز دبر عومومنب لجل ا طرعان عد جأت

 5 تءازوضتا|نجربشك ابيبزعنعير اع كيبل زعش تنساه تاكا لاتيه ظ

 ,كافراضنالا يصمم ةاواب اوانخاوا حاملو ميرايملاواءالنلا يرتد لمتلا هاذ 1تلالع دار يسوع
 مودعر مي نكن را وشاف مسنواه سعت تباطت لال نم اكراو عرش الو ضر اكرا زج ضم لابن

 , نمداخ ل هنداوغلبب مرو واوعلا ذرأو امل مؤددنع مداخر ع يتيلبلعزسكلا ان لاسيما ما :<نيطمتن أ

 ا دوااوعامنا ضب |كاذرلول ل كدو اهرلو عب اهيلاوم

 دم ريك لكا_رمأب كيتا مجاص

 50 0 ع ل

 »لامك لنطت هوباكت التلال هتادعو الا هدا :بايلث كطعااناو اد هدد: ءاهمسجل

 ع ير نشرنا كراع طا كتل تارك
 محا راج تمدبعهلالاةداج هر بقل زعل زعبل[ مد قدا لل بص عكن وسو هزع
 ل1 تادموزلاةنالف شعاع ىراعل جلال عيش رضا ةرتيابع مادبا طملخد

 هلابعبا يبز عنا لارعزبصملا مب ترحل ا نلف كل تيارإعهتارب عسبال ل لانف ضنا نك ل

 ىل 1 ل ا لا 0
 | ال وع 3
 ان مامللوه 0 داما عباملا ل عزاكر ا

 اي ٠ ,كل ع! عدارتما .جرجاو ل هيسزع 0 22م طتهباةلا عير عئارزولبع

 زاكي ءلورش نوكيا عاب علام بابل الا لانلاد ارجو اكرم ال زجتلاسلاة لغم

 اهشادءدلزعةاردرع 0 و م ل

 بح مهران ال افرم ءارنشا نيكول مالا نوكم لن ىلإ امو كولملا عدجٍليلاا حفر

 قدرا عال ااذلا هدب راكاهسح ا نول: زيا تباع اوما زعالمل لن
 1 ك2 كلزياتمرلا و رلعرت ا لص هثئالوسررما

 - ً طزشاو اكول حادا دوز ملبس هزات ناد دا



 2 ا
 د6 7 ا دي ااا ل اي

 ون نيرحكير < تبجي ع[ ف 535 2 0 3 انا

 ١ نس ىف اا : 1 :
 َ 4 ١> 7 كح >*

 ّتامعب لا

 ةيسلا ىلا كك او
 :هارعلاهل < ارمله ل“ .؟لعشادسب ازعق عد حطب توكل ناكل تسوس
 حاصر نعرعراهد يحارعالجنز اكان عما ءرابب ماشلا وب كنه رصخ روم راكل هد مو

 تالاهتارشا اروح سيلعارف لزيز ماب اديو نب هيلز, لور براد رب هل جن علا سلو ل تلبلع
 راعدداواءجلم نمرة ره لربلابجياحجلاهلانا يق ناداه ج حزام ا
 . ١ كيبا!نجاسل]وم» ؛دنواهاكموااضاكس مين لام عسيراتعلا لافاتبا تراه عر تظاالو

 | .| رتب هن اهيزنمد' بعلم اك كرب انها هيي خلايا هتك ياكل
 | اهيراكك طالت اكرر عل تيل عزاذلإ مصابا دا ملانرزر هي ملع يب كبد اكل رب هنن وكت دوب
 8 ١ اهنهصافشادعإلواهراتلانلل'ديتمس اككهماجااةذبادعتاف ةازملانامورعلا 2نالار اضف: اوزا
 5 ل اياز تزهر بانج كوش اوس نجلا خا نديم
 در دج | ١ هوب اكو هدج# نين دهيعم طاف ركون سدد ب از كك سوال ضار نإلا ىرب
 1-52 | ريزماك لاقل ف علع_سأب لن هتاءانن نازل رغيالاءابحا إنت زيلاا نهد
 د رايب ان تاتا و دار اناس اسم طيز جمعا

 2. ابحي حقد ي)يهرعشتلابب كش وم لم كلمد زجل عزل عرمتشلا للف
 | "اد غرس مزن نين مهنمب عاضراقلا نوعي دجاو ميكر طعو دوروداهفداجزعر ملم هللاربع
 1[ بيحب يو و ل

 5 ظ 7*2
 "2 عصسم

4 
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 ريس نةيز عت بيك شفشلا تعفن ماهل شتان الازتزوس ىو
 اي. دنت تورو الحدق تال وسد وعلا )</بط هتادبجنعدلاخرسمرع

 هصشالةدورجلاتيدجو ترالإ ضرالا دفرااذا سمر ةيبلعراتصلا مي لاهويإم :هاللاخو:

  ياطم اهدلاررقلاط ضيفنا جالساةزجا احتمالا مالا ١
 رينما*نمشلا ضم ل ىرلاو مبلعمتنإ لت هتتالوسر قار يقلع سب زعف داتا ازعبن نناحري نق

 و يو حم عم ع ميسم
 تمام نحلوهض كرش راكأزا عوبلا تنراش لالا ززماه قاوضداعلا عزو مع كلا مطولا
 ايس ذو دسمة وراا درهما زا اديب نتا بأك لا
 1 ممطر ألا عسا طنش ىلا 6 دوهبلار بالة طع نينمولإب مانا ةدزلاةوساف مزج

 أمي اكةمغش اغلا زاك تشل هزخإ ميار علا قمع تؤلم نول رألاةدلات
 |. | ميكرتلالادهستم نوكللاةرلسم لع هتادسيزعنانرم مهاب عزعزدوبزع يلا رت بازغلع
 .:ه لتيلع اوبس نودز يلازم زعزدوب يما كسفش منمدملوبمبف لا وراساناواعس اف
 راج مشلالا نخوه لكو عش اجلا» نوكلعو رمق قاؤو يزلنتلا صل لاف
 _ | ننعم. ئحاركرتضمهبصناههدحا عابضاههزجال نكرم مب عون زاك عاذمو ا ضراول ناوجزم تشيل
 .: أك فردا ونين ارو بطني تا 0 تويم رج كرما

 *: - د بس 1 5 7 ا 50 وسب
 ا 1 011

 ا"[و ىف : / 20 حا 2 ب تسع مي
 : ملح هل ا 3 0 2 ل .. ل 4 17 0 يلى 3 ْ ا



 3 هر 2000 ا

 0010 ا 8 5 ُْ نأ ل لا ا 0 را

 ا | 50 2 0 ار 0 0
/ 

00 

 00 كا د 200 0 ع ا 1

 لا قخارقامعبب نيزتل كاش دارا اسال ند طنا نزهز لرد انزطلاملا ب! خو! زكر
 اًيدطخرملا كلا 'روح زعل هاك رعبا زليتن عاام رابع بابلا كان لعد وجني طوف || 0

 والنت لومي تلاع شارل انعم انعمتالا عرشبلاورساعلا دز عناب رع كيبل نعنعاس نإز هع | ا 3 5 ظ

 ١

 08 0 رر / ١ ا

 د:راعفشال !ثورلاو ل عرش ص مالا امرا 0 1 : مسانب خرارشلا أ

 ضي يكتلا يد زتانلا به نمثل :نلالع ويعات ا حس 7 قط ذا :ءالو ةةرؤس |
 0000 ار - .+ اثات 0 جايا ها علغن:

 20 ب «ىلا

 يااارب نارتات عسسل كارم سر ول ا 17 0
 : د ناهز ذئب شررهزعا عاف 0 00
 اللافت نعغشنزإ اونعافا مللنمند ازوملتمإ تطعم 5 :بانعودارعا# 00 | و يراد 3

 دارا اس نب كوارع سرنا تيالعمت ميم سعد 1 رعي
 هيج براك لوب تت وب نزاع ولسا رمال لانا ْث يا /
 لعرب زيغ جم تدوكتلا ين نخلازعدزبلازعنن دج عسوبزا ببال لحاو 3 | فيش

 اللاذع يطب ليا رهط از مملمأ| ٠ او
 خم ناوجلاب نيل زمنا عنو رتانلاةتمزمهشفاول.بتل لعن بزقللا هيلح [تملإقلا
 اال اج عر ان دداطنالا بر طعدورلا دال نكراز نب وزكآ وكب ناونع
 نعل كيال تال غمجابا ناس باز, تلج عجتلازعراقشل از عديل نستلم شركت
 يزن وا هعببإ اهعيبداااذازنتيالاث اص عهجتع كير راجيا عيعزةضرإ شفش بالعلم
 ندالا تضم للوعي اعلا هاثاناف ءآ) رتل يخبل وصلب ىمناكرأ لاق ثفقلا بحل صركتم
 ”داذو نوطببو البلا نات لجانب امدادشس امنوا !ارإءنملاىلا زا كلل الطن او
 لج طع تارت عدا زعب دن ازعدإشلا صيرع عام ن إس مي ارطفش الذالاو هافاعناذ مرفاذا م اذامإنا

 ضبع الز وي قتخزعودعنإب مين دشن هجورو عام ير ادهن
 عتشرالاغتورلاوسلعهتاولتص مت لوسو تلافي ماو لش ا هطفشا 0 عجبا زع

 ؟تيذال نطل لتي لعلعلاةل هتيم ل ورب ازع3 ةنردصن خت فطر شفت ث رويل ذر دورت ح

 و دازو صب د)زعزتطعنبللا م زعدإر تلا ميمي ميا ١ ر / 0 ا
 دانة لع ناز ا يا

 فلا لكلا لري ز عوج اسد اهلع اي (رههل نش الواو يزال شراقلا كل ةيطومل را 01 9 أ

 0 و ا 0 0 ا

لعئفشا كطعان ازجزمرئمنش لا رلطف شاغل اريك ش ءاجامج بهذوا عمده ئراجإ بس ءاجوراتلا اتعلقرا ١ نم / 0
 نا

 كلز2 جئت م]لارب .بهذوم ونهارا ءانبلاّاذءانبلاطذدقعمنعلا فن هننخ دشن ىزل االول ميني 1 0/0 نثا|

 كي هلانب بشل اوس اكرام نال كامب, ١ تذالؤوالاعبباووارشلا آلاء الرسالي ب 01 ,ررال 1 ١

 اناا جوس ز هرئازع مانع ارو ونلا سعد اجت باكيت : 00 ل 4

 رنج أك اولا نال ذاولو بانملا تاك هرب اهو مهرج جوز عدنان علب دمع + يح ر 0
 انا ان جلاش توات طع شاربعوبا لالا ة ديه نيرصاعزعاشولا يعن تريرب انت موعسن رع كا 1 :

 1 هع بفم حرر ان . 502 7

 <52 1 و را را

 ا ل يع



 يا د اح رسولا 0 ا ني كم سل - تلا ع

 2-22 نك كر ين ا 2
 . عيص ك2 ىو فج 5 20 7 3 + ت >>
 5 8 4 يت :٠ 0 ا حا جنم م 4 52
 هك + كك م ةه ١ لآ 2 6-١ ل ١م سا - سئ - 2 نم

 | -- مت .< جاع 0 او 2 <«. "يج 6
 -هبر _س | 9 ناجم" عال > نجلا <«ة ابحي هي نوي

 "ب 7 حمس ا 3 .ِ 3 4 9 ص

 - ه٠ . - مدس كلل -_-

 1 | اومزعا ب اضضإ مس يي يس

 ك,ااعبّرلا حلصلو كاعان منو كيف تلا كرا بجلا ةلانرتإ لت لع هلادعس زرع كو تعد بعز

 يو ملاوي قلو هل لات لع ادب بازعتيرالا بمب أك ك عام وكمل
 يال نزع لا لك كنملزبؤشن اتا رلجلا مانغا بخل والبول عيل |ناكك.سنب بو معسوأ

 امدغا اه نموراجولا رض ةونلا نملشم مدعي صم نعي جاع
 ةفإع هتنارهشاو طف اذن:نالةبكو بكر جلحر لال نآكانانز در هذ اومكت

 هنعالس ىاكتك د زمو تلا كلن زماان | كجسنللا ... زج دوج رئناةيئهش لا

 اًعطالتا دارك دخل اويل تفويج مدس نما 1

 ١11 نو رس 0

 تالا انامل كنور اكلم وأ
 دباب بكير وكا نول لابد تبائاذلاوسانبقلا اهنا !لبيرمهتالاف تل
 اناكراذاش شيرنم رنج الو رتتر هللا نونو وحلا ل عىل للطل ءنكبلذ تلا لمان ا هاكبانالوأ ظ

 سيو كرعلارجل ل ملفوم منا عبط اكوا اًعضول |هّعسؤملا
 رانسالوجاملا ءارهشلاجاب وزال اهدما ركن اهدحا] نفناءاد شل ازمنؤْض نم نانإماول وزد
 23 ضاح راض نوكن ثلا |: سا (ئناو ناههشلل باو هنارنعاتما ادرطجا لا طعيكو مغص هونك ا |

 ومنو ركن جنه .تناولمنغناو دبه شالك ب اكان الو مشبإ|.ناذا اوههشماو اهوبكآلا حا انج كتلعر بلف كسب
 لعنوان كسمزماران ضو ناهز دباب نوم زتكاو مليان 6و ظ

 نسعد دنأكرلو عوللا+ مصسما ةارئافاهنكرمو ةراؤتشلااوزمكاتر هتاؤتبلورنناما

 لفغلا ديئلاعنبش ضل[ دلما نونا ذأ تي نودشتكت رجا »تشاو جملا وظن
 لالا رمزاب لب نذل زطوم عمم ضل ثنو اههدسا لن | رضوا كل عبطت بال بكا وره ايرهشلاك
 طافلل مكلابَراضي الكب ذا ئنذانوعا ءزداارعا طش يكول البلف نبل زاك يكول سبنساولنالواوماذالو
 "الان دعاوطنضا وف ضزإ جرجا وهوراظنالانرتلاودجيب نيد تانانه ناك :ودزاكراو لومنملاوا

 | رغضز زعل سر ببازعاكرههسن ناثح ود جبن زهتلمك نبل اراض عسل
 ههييسسي ويس يبس بحرا

 ديعسزن اة جزعس عز, #زعدزإلا بزع قعلا وسو اين كانا

 بحب | 3ريال دة مسج تلة انشاغىلا يم زعن اره لازم مزككدبع
 . أ يما كومار لتانبد ل لرتاد]يوزحاوا ضار كنز تملا ال لاضاق نم
 7 ةلاقانب ربك سلا لجو تيالع شاد واذا داع ةسيصن ب بالزمان يدا
 قول طعدتراناربر|ةلان نم ضف اهلا ىلا مارب لولا ميل هفزلا كتحي مز بلع هتلادعوبامل
 | تمعن ركل جست ةااةر ترعنجد تاب لا ضيقا زل بمر ننادمرعدم كير ناك

 ةزينوريطعزا7لؤمب لت لع متأدبعابادسعبب افطار جت زعدح | بميزعةئملاا كمان
 | وهلا نعلطض ءادالادنقن برصضز الاثنا زمالك نيجي ناظفاج درع از مسسمناكةنآنض

 | ةصيلرع .احصازمسزعلاتسفنلنمراخ دن ملا يرعرج جزاك متي دملا سيرنت:ن رضانددب
 يأ دبر #ببخ نرشلازع بسلا رزع زعم قرات زلرنمناكّانضوبن ذانبد ناددس نما ةرتمنلع
 'هتئاونغا دان جزمب ب طداناككالاةنبد بلو تامليزعتلالا وتلا ل رشا عديل زعق زال
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 00 ا
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 روهبعرهزن | لكسز عازر خإأ هوك لل وقراتلا زل نيوهر نانا زعم ون اهرب "الات اذان
 ازعزانيس نبةيزعتخل بيد نعت اكدشنو كاهئالومنل نب طب طعن [كرمب ءانتلا
 وبر ات بونص ادضعملانلاقلا ىو نعت كسل ضل نع قرات عاطل
 نمةناطت دهاليز يعزل دعب انا ذا أ. اميطجن | لعدد ومر اس ئورمالا مربح
 نوير 1ع ة يعاتب تح ير وا عت زد ايضا اذرسب دن قاطو
 يا .ناهسخ يذلا موبمشلارماذ|ن ولا حرس ن ندوب( بتينل  هتئادعو + لاغلاةزاسظنضونع

 ماكيربجرا عضوا سكان هان عرب ع ىلا مالا نهزلاش هتلادن عزودانمو داني ومسمع نعل ج
 ”توللزامنتيب مند والامن ز عفن انالعر كا راجت الاوز. تلال ع شارت از عتعردو) سيراتلالارمو

 حرا بحاص عمرجوزحمتا نارا بع ببازعمتاد نر لذ دال رسعسا سي ىدانناضلل اتانف
 نلَصالاابضازمعزيون عزب ؤلاطنب مر جزمربا شم ملاورميلعمثنا اص لإ اذ سف ريل م ام نخب ماعم

 يبالط: ل بلوم ميلك هتلايكالا ل وهراتطجاصؤلابب مرغزمربل ورحل ننووزعتالا اف دددلع

 نكرم 5ك هؤاضننران اًنكيان نيئلاذلا زينل ناك تلا مدزم طق فتم وغج ير عاقب 2

 إ كحال افغعمسااناهل يرتب عانقلالاملاةداغإ وك: :رج ال هان لجزعنامل نثر كنيس ابتع

 مياكة لجو زعمشااهركو كل للا زج عرج مزتدملا نيك عود ناكاول وجل ور عش ناك اض
 اكو طنب زآذيلر باور لاب علوش .اهلغلاادهلامرخادذو ظن نانمتب البلا اسعلا ان هراصان است حاش
 كبنلازهبلعاممنعوضشن مامالاملاو عرج هنبامررؤر ظ نجر هل اةممورؤ ظنذب سايل اثم جر ظلذب نيدالو

 انف انهنلفمل ءامالا ل جقشالذ هتنارنبصعم هنرنس ان اكراخل ورع هئلاءزءاظ منته |زاكان نيسراغلا

 صوب قرض لام دنلوب لاف شبصعم ءالميزعتشاعاظ عمفنناانراجب الوهدمنمت اعتلال
 يلا عيزمرعمانباعرمدع كرش الجاد: لغسان للا لح ترس
 اروهمالخامنؤبذلان ينمو ر عون ءانالالا نتي تن ادبعدازع وكييتعراتملانعسمن
 د دج دس هل بيبزعد حازب شب يداتلازعتع ا زعت
 نعيدارتلا ىد تلاذمد كك :ريدضف ءارزلارىضراذال انف ءاهضلإزماضمتمضزة نيف طع و تومزتتلا

 هلجوإةيابع تاه عولبلزعدتلازع باز لع اكرلخوا تبعها ع دياز عت عال نب
 ديلا مزاد ا اذكر هرج راو مكب لل جر لمتلل3الئناكلذو نتا تبر املا اكوراثلا عانم الرف
 و ا تا ىد زعلان باع ازع

 د دن [تاتءراسوتسدما او كعب عئالاطف كنلامو تبن يعمضنمجتزا
 2 سول كيا .انالابد نا داهم ربل ترش سام ا

 قا رنعرنبل 4! )|ةفرض حاناوسبضن رتل مستهل تل تارضإ لسا ببيع نمهادبععضلا / "|١
 1 ةمم رجاال انإناو دع اسكر افن تيتا. ذغ دهاء خذا تابطشو عانبف لم 51

 تدي عريسا دي أك تورم جتللسكة يول عيت ن نبتلعملاو اوءاخلا ماعاورسكر طخ

 : .اطو فاول عم حا زصلا هنا سس ذمقادنعي يب نجيب مناهل نبق نيلعزمتشلا

 سايق دجر اد صدام لعق ير و يي الاف
 لائل ككرمشا ل افيرخلا خلال ا)رافاشنلااب ةلوهو فودص ال اماللج ن ببسي ع إعوروطم مدمج
 ادا ملاءللجعزعمتلا حنا لا سمن انف نمضوانديضددف مولا لانضالغ زاخر نكت موزع
 000007 اص دتلازعاتعلا اكرقفو رسم ءاؤحوزعمتااحانا انا نيتلاضارملا ا ذولا وهو لطمو لوم

 ا ذ 2و يربي بي وو
 ق2 ددر < 6 نا عر ا ت6 ها كح كه 1 تعا مج نس وع 2 5 2 022 يا ا ير جف يح تيري كمر داكح ابا رج تحس ا 8 بيق 6 حي ل الا 2

 0 ا ا ا ل ا ا



 اراد طم همز اكون شل نول لتيوملاولم هنا اص ]ببر لاهل هلت للم هتلادبع مر عسج هبزعز
 مطاع (نلو ىو ءازاككز|لجرو..بلعاو ملذكلرم را مارك اناا سدومبلع اول كافل طم مل طعإ لع

 تلم ربنم وس |زاكلاه ل فلم هت ادب [رعراقنعلاسة نار حدحا بمس نع أكل لوملعدان
 اودالا | كلب .ااهزيبن مودم طف رعاب دز رصصحلابمهجملاممدم جا منازع ىونلا اال ارب

 ايجالل ءاسهو اممم جملا رهوع ريوس وهورا عا ملام ثمشو ا بل زان ءادالا موسوؤطمل اوفر

 لتعم جبره رع حاتدن ليج مكحر ذه غير ةرسم زيلع ز عدا ب بأ كاصنلا باو »
 - مدالو مدمارا نقجلع ثاضلانوكو شاعو هون عومسو لاس عابسومسامشنبل ا دمافان امن عوض شالا لاف
 نر هنا جل | كقلعلا مي بيزا بييزعتم :لمزع ذملا اك اتلمنكماذاءالنكتآلا نينا مافاوثلا كهلان
 <« نع ملح. بلع زال كزاعننمكيلاف نفكيرضينيدمنلغو تاهزسر زعل تارلع هقازتعاب اناني ف نانسى
 وم تكور حش | ربا د 1 1 : وجا
 1 وا لهي ب ال ناعانملاعفابلعرص م همدجادكصالاخنسالاب كرير كرايضسو منكن اثنا
 د كي ني ٠ نكتب وهأرجالا عا ىوراتدحلادايدكمو اع شفل] ةضيفدس نول صيتلاالاز بلا 3 ّ |[ من. عزا | ب[ مدام عجرملا واصل توما ملعش|]س تتاوض رو رجملالغزالجرّراشيرملا دن عنؤونلا
 * ”ةب” .تيخ ٠ | عا و 1 ٠ ١ 1 : 509 و 5 "2

 أت 2 6 ءاهدزبا رم نمكل ادادعابإب هرج د هز هيزبامزنإا ور «رنهج وس رامعال ار ىىأرلاو نول لسيف
 0 | ١ قيط»» جاملعيدشالنبتلا لع نوكل كارت بلعممجابانلا لاف ةرادزرةنانرعالاسهزعيمجا بسب
 9-5 ؟بهج" تت ٍْ قوفعا )املا مز . 1 د ءازالإمّتِنن امش ندا مم زارج سلع حامجالاذوهضداتقاىددبالو 1

2 
 امض للا اودط ملااحرو ءأذ مهمات رو ماعمو اهوعابف «راديلااوملطن ان صيبا زعمشم/زغاوهرضردلجنزاككي
 بياعيجمملعو.لملا كلذ دناومزعامتاو كلذ لعزمباتل باص اازاكأنالاطفذوةتلذؤ مهبل هجتم
 لعل عوجلازإلم نب ب ىصوال حرز عل تقلع انولا كل اهنا لان سبا رعلهسن قير عسعز ا
 لجو ىلا عسب كلاةزتعأكم نن اماوتؤب قحبع لسجن | ىترارلاط مبنورماننم كت لجتوا ذنبا دلع مف
 نشعؤاتلبلا زها لومة رلم مرد امزجي طل نوكل رت بلوخالاىلا كلا ةرامتشلازتيننع
 متو داهشلا لل ماغي لع كاز رهش او ط شر زمزل رعد فلا نلع كلف نرصنا زان كنا وضحاو منا
 نعناتهلمب اكس ندا فخاد طاسبؤننبكل.ل هده. نب الاجماع

 هلا عمنجرلا لصاذغاهالام زب مول عول نفطر دير تابلت دز عفننالإ ورع ناومص صاب بسب
 افلا سه منبداونصنجزامملضدبتلا وحل تالا ةلافاشنس كرب دوو تلعب ةنتدلاوضنيزا معا

 تاهل ةلعزعبوا بمب نعت مكان مل تيا ل عانق نعدبس م ندين ا دنع عناوع مزعل رع
 متن وطمعراقتلابعب ملانلا و نواه: لع دملا ]نهم رعل تع هتنادبعاب اسلامي نندالاوجب
 لاوس موضشبأ ؛بللا هالوازشاو نبد عون ل جب رجلا لاول تابلت هل عفردالاوجز عطاء ازع
 مالاستا ماتلالهان مطب زعل يعمب ار تل عرعناومصر عنب زي رعيبومججزا بيرل داوزشا انام
 صال ماظل رمل و صنم ءاتي عبر طم وهو ساتلا طلابعوصو محطة دءنبدرل هل جي ز عل تلال انقلازسملا
 هاا النم ليلا عاضو ملت |ىتلا سدي ريعب لكأس. ةمسل ومس منابع مدنا
 ةلترلع يبا زعم صر عت وكلا قتلا عبؤحسا دا عديع ب بعل مبكي موهوب اغلب لازم
 نيئالزعيدعمد فوزعملا تاددشا اماهنعوصنبلاظ شا غوهو مجوز لعن دس ىلا ل تيد عك عاف

 1 نلوم هذخاهالهحالماجراكؤير دملت لل عرسخملا دز جلل حتاومن مز عكتتن قش رعومللا بسب
 ا



 0164 : 0 ْ رد ا 0 1 نأ 0 1
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 07مل ار 1
 وريوواهتلعشن اباهف عاذمل مورادو بيضملو نيدمبلع )حير عاكس و ل تنت لعق يع نرغعج عم للاذ

 اهيزطضجبر جمني درب قطعي اموراد ةناكئالان اذرلرارال :عيمنب د وظفورارل !عابوهزإفن دنس لش ماع

 بع تمراعتعاك نيل او( ضمأ هما يلمأب الدالاورارلا عيبلف لإ عوريضكت اج

 3 37 الاظويبضفف نا يااا ايلي عل لحمام تادسباكتظلاةبننيناغعزع |
 مريع خنا هتبايدزيعارسابلجز هءيزخيزا هان كة بعاسإ ]اكرم ها هنا كنز عا كقبلع
 0س ازاشعل بلع ناكورشفاوملاعبهزفااز الحنا عبليتيختا مامر مهياعس مب ' اسد
 ظ | كلارلا ماهل انف ادنهاملانز عيل زب تكبلا عشب! هللا ملحد هددنالا تنسب اهبكتيناكرلراد عاف عاف

 لا عرذ بال هان لاق امنسر تب زغومل لال ان كلبه لاف اللا منشرولاة عدلا
 لاذ طن س مزهر ماللاةركيادعشاربعإ!نعقراملا جرد كة بعدل نق يخلا غب ىتضال
 يريدان كدب هد انفو هن حان امنا واهيل شبا حالف اهضرا
 جطجاناهن كتيير اء لضاههضسسباؤبجا كم نساورآنلا داكن اهتا عدن ردع تا وضيز سل نبت
 أ منمرنملانواموضطبو اهنكتبلراد انج يدشاواهرعاب اهنمعتوريرادتنمكر |كازكونبدايهنّش ىضفبوربلا
 ظ لت ادعي رعن نين هاطب رع اغلا هاون عدني لع رجوعسا ديزاين

 تايلور ]بالاك ةاهيذرشانانملا تانغ اهضفا مددنلاربتورلاو سيعمل ص تلال هلا
 | دإ ! اناكما كل نين م ملوفب دا لمعمل لانا رسضيزا كلالجنلكنلازكوربو موه كاب

 ا | انزع نجزم نبدحلا بيز عبو#نابمي لعلنا ادسا اد كتل نودزولا

 0 | لاف ءاشاغنابريمكل لحنولبب جنا: عبانخلا لع ديل زعلان تيل شاربعدلزع
 | هللا فرع اكمتعذارنع :ةرودموجلاو عطعلارج هل عقلا| كبي مهازم حزب تح عزا بمقال

 أ ناماالو مالك نب كجفو خا وانعارذوالا عرب م اضم لعل نال ءاراغلاة بتل عشارنع

 | كيان نبلادنكلو وضمان انرطم نجر بارترارلعمقادبعوبارازاذنمل 2غ امدللذ تنجب دج ظ
 | 9اس نافعا دل زمناخالا كلا نهض نخيل دلاذلض اذ شلاق كوكتلاخلاد أ
 | كرنب ب <للع مار جي عل -لخلاةناذعنر ران ع ةرصلا زج نب كرعسورععز ساهل نع
 ْ يسدد بسطقسا وكتير ذغ وكي زال اماما عدتناعبعوباءااطضوكتما ءاجزا بإب !ف ناصع
 | تاجملانغر وعش عامنا 0 ا اًجذغ مرت ل عداربعوب) ارسلجلات

 | اتم ا 000 0
 وأ حي يرشح وأ لع اَرَح هلأ سما 0 ا دل 7

 ا ربا سيزعتسلا6 اميين نم كات نأ 0 ارثعا
 يسار ريش الن دل وعالم اكل تل سالب عوقاورع
 ع ادع نسا | كمر نجلا هوفر نلض ته طور وات غمز نإ نار ر بلف هنا ونجيب ش حا زاولئيش
 | و ضادبعن مهرب ازئسبعي لنزار عيلطجن جز عراب فبسيئنللا_سببرننلا هتلازجضوع
 ٍْ | كراش تينا رباخط اناغا هرج االالقلا لع لعا ادت لمشإرب عد لرع .ندلا

 م يرن ونادبعزع ببال سي اكرضني عوططم رجال اردشلاب انيس
 يطا دارس هال جرا ,ءدانر نع ارب ع عزا هلزعردانبتخ
 تال اعلا ,اكيزكومنعيلاع زامل يل اللاذ تح ل عالج زيعرل تلت ألا

 محمدا هاجم نوبت صلال او اهيطع صوابه لا ككل نبجاهمجاصل الل هر نيعلا

1 



 |كِيَخاَو أ ءراظالا كش 46 ”ا/ر بتل نكرم حا راييداءاسنلابابارم كانت :

 | اخ اهلاو لال اطال ءرن.تنا لئجيزاد هادازءلا#لتياطع شادبجب رعبا": .نعدا تلازعد مز ارعقم

 اخ مل زعإا تلارغبم عيه ىازعنبسملا بعي اقر“ خ ” دبوس م طل لافف كلان جنس انلإمب اهو
 ْ أنا لولا هيام دقن لتس مله ظل نافن درعر نيدرجر عازاك]جر دزلتلم هازل
 |كسد عرخا اعوضم هير ضطك 0و هتلالمل عتللام عيواانبادمعي) هزالمب انياخسملاة الع

 2 ؟لباكةرزم اكد يزل لزاو و دعيه ديلا نان نماماورشمملانوبدملا ك< اننه هزخالا هن مصِشوا

 يان .ملعا وتالمنزعم هم عرسلااءانلاملا: مجازي نسم علان عدجابسي نعت

 اوؤوخال تلح ناو نتن« .لعرإالاتلمز تالا منسم ايدبصو احوال ناد

 0 ولا جدن هه شنهو كا ذأ لج مزة لحوم كلذ نمشس نوك ل: رمال زمانم
 550- ؟رلال ل ناكارإ سلخ عشانا يزن انبب دحلان ناز مالكا تكا نان انطعا

 ةزاةسلت ميطشو امينه ماماهراكآنا مملاو ]لنا تالوصلا لوهان ثلف كا زمان ماضي مهعتلا

 | كير تنيوبالاخب اذا ناكنا كلن يووغااةالاشن اهلي عنوحب وع جن نا

 تا نق مانادىقتبشلا كل نزعل نمل تلا اةدلذ هنأ شان كلذ هيل منعم |زسحلا دبل عمانإ زاككمدالاظفمنبا

 كتل بالا امالاظ كعب كاش العز اهمال الا بح ئغالة تتلاعب نان زلت اننامنافلسدع
 نادل شا جال سووا يدا ادلز هلجإلع اكل منير ل عيدان
 ننصح ولا 2م تا ا بعص“

 هما ذي 6 ممم لجيبعش انج الاذ ىدلاةربج د زعورو هيلز سمس[ نعمان نمل عا نباص

 ل ماع |زيعفمجرعكو 1١ يال نعم رع "نإزعيباز عزان نعدج از ثم عب نتلاز د

 - ا 0 | كيمارتز جيت هيوم بدسم مل

 أ. | [ك
 لقا

 7 0 ١ 0 !/تنوقنسملا ديوهدنعضراطلا ل اهلج ضفسملا ثامن م وسع لجا

 د | اكن "ب كولا كام أي ىضرنلا]اهلغش ناز

 ل 2 ع 7 7 لفل و عبسلا|و لَ 0 .الئل 0 ووسع وم

 مرآ قل”. , | ٠ محم نالانت تلاع شادبعإلالاسنّتلازمطءاممتووابججاوملةعنأ اناا كانين غائم
 را 0 246 91 وسب بحد بو مس

 : "ا مم اص بلع نمجلب انلاسملاذ ادن زعباير نبازعيإل نع عاممز ببن عدي اك ثوافت جبار ناثكألا

 ا ديلا تونس نيل عاد لاهبلاب تندادلوو تلا ديالا نبعد وابدمب علوا هلسيزع
 امئفدوو عاشللالاملازم هلا. اهجاومهنخحا نتملا ءاوزعو ل ثرولا تنافر راهم دن تس هؤمج دن
 7١ وذارل“ ورا ب يبو وع يس يس
 0 2 | | تلا بمجال زم هي اصلا وش مارا يوان ودنيلاناكورازافزةروا لزم وهنؤامو بسلا
 دنعل يزاول ندلز تنل ازاكرل هنا يدمر طاوس ازعل لامانع ب غيط ز يا نر عسل

' 

 0 "را نكيوجز معاج نزلا زعزيبحلان زيجوج5 مب ي أك. ةرولاىلءتزئارزعلا نبيع زب ذ:ناكامدهتلا
 ا 4 0 ا ا اب ناد اناكالاة دلعي عم ليلا هةر ازال انفال ت2 مجيب :عيسبدل
 1 ١ ى اطاى 4 75 اصلا بمب 7 لا ةةدبسلا وتسبب ئيضالةنيعش نارا دانيال ع

 0 / تبقا ءالوم كابل عرف عدد يزن دول منعيثلا للان تارة مج دز عصخحن ب ضو زع

 5 7 0 | ننيلوالاوذنادنسالا د: ءاكجسمل نذإ ايان العن ديتادم أتش طا ةونشلا
 8 52 0 3 ب

 لو ل رتل (ضد) لاجل
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 38 3 0 1 نا 6 : "ا 7 11 نلرق ر 71 :

 ا ا ظ

 لكني لعن عبو جن إب قالا جور ثدحْ الا ]1اس ومتو تلاثلا كلذ لعل دس اورلنذااذا | اض 258 0
 | ببعد جردبع هزل رابع ينمئلل بالاةلا عش زعشمش زعم زهؤع اد :لن كلان عوج | طويل

 | لعو نوه هز تلال عرس ازعشعش ازعد ,:ثالاانابهي ين نم لكاو هثاغلا هنمازن | لع دلاذ اص 1 1

 ناسخ |زعتبضلان:.ةيمزعرج انبقع بمب دبل نديثلاةزيدد بلاطو اغلا رمان فاظ ل
 لازبكا ييذبت اندر بتساددوا علم ديتللع ادد نعيتلادبع سنع ةنياغأ 03: ردا“ زل
 كاسم ل ءالومربل عر ناوين زيكو ءوعبدبنا ربل ربع الع ةككم ف ءهالمرعربلا يود 01 ن0

 كلا «دلونبفاكوكبربان يا ديال لع هارب دبا عسب از ساعزعتلان يالا زعسجع |. لب يا
 ايناس مكي هالوهلعر بلف نعزي اووش تج ككو ءومسب زاير هت وت ءالومدعرجلاذغ نا ا ره

 ظ زو عنا زمواعسإب تئبو تعش هرم عقرادساو نار جل لعل داك اقلاديككهتارتاكأ ١ مسك
 رنا رواصخاف 5 2 نونمانج ياو ياو بش عتيضف عوا ماصورجا نسا اذارثا / 0 0 ا
 ليي ز عاتي الع رار عاباهلالاةرلاخن نامل نعبا شن دن عيل شلا بسب نعل وسزعتتدلا 03 يا |

 هني نمير عملا او هرججاو نخا ىزأ ا ىلا عزاكك هنخاذل ام 6تعرل غ دنلوب ركام دنع

 لايراقنبا يزعم ادبعز مهران يعدل ب١ بدرا [5 مىطع. ننعم ةلخش الور الة كناخنا

 ظ ان نمالل ان هنع) امانا لاالا مؤعدونبب نير خت تيل لعد نوكل زل تبلع شارت واكتلف
 | يطاتنكو ءارما نلخدو تيل عشا ربع ادنعتسك]ا رانج ن ل بضنلا تنازع بعل نزعت تسب كرب[

 ظ عينعدوانالامراذاء ممل اة ادب 2ناكالامكرزدتامؤإ تانلا فنانة نلظفرلاساهنلاذتاهيملا مولا

 للرادود صمت لوس ن'لاظف كابر ا تيزعمللاامررؤرتمزخازا

 ظ قيد! لاذ ينط نعجز تعسزعدل يلا .ريهرمد نعل عسعازع ملا 5ك ناخزم ناو
 0 02! املج لامرلاء بهذ ىلا لجلك ة دج مل راتب بهو أبا وجمال زاككج لع
 ] مي اكمال ىلا اكمال ذمنخا 2| مالكا كارلا ليتل كلان بهذ علال
 | ملالوجلاةرئاالا لشهيد زعر لاو يزول جل خففو وي ا لظالو نابض: زشلا منا هلو
 ْ نارلز باخ تمدخا هلع لارج جو يد قحناكم زخانكلولتالوزنايخرنمتمز ضل موا + ل

 ظ ادد دع لجل تلغي ضل زجزاكسميززعاونسمزعنيبصل_ري ذلكلا نها نانا
 لارمانو كلذ ملكان كلو مالا خت سنسر ماهل زال عملو
 ”ييفاذ | راش دنا ننال لاضاكي اذن ودنا وات نشا الازم
 اصب ارتخاوا مسن خاو امير بلاطة تلج نإ جرم ضل هناوامئيشزخ|نارإر بل تلح ئمثاراخالا
 0 | ةيجالذا هيلع تنزه امبشْنمذخإ نارا لال امجد: تجزاال لونملا نيك خالازابملاوزم

ْ 
2 

| 

 0 ظ حو ع تالخسالاوجب از اوج من عزبئشما 3 ذأ منوع ١
 ترهنلا دانك تجلت اد لرذالخ هضاب لزم | #17 ىلا
 ٍهعزيفباتلا هن ابغا لٌواف يربح ناجئ أ. ال ظح انو دنمارك 11 ادار ترحل نع العتاالا | ٠ ال 7 5 ا
 ةانوماءازعدابت عسب زعلخسب اك ,اهانلواءنببالا لدا بازتلاعدبم , نيءام اك ورجبام اص 7 1 1 2

 تلال نمرشف هر دسملا اضن اءاعم د ومبلازيلجدن بود ناكلاف حانتند نيهتنادن جرعة رح ايار

 تل الا ضم ااا ريك اددو بانر تع لزره لوو عزجاف نيم لح ْ انما عرفو تاخر تضلخ 8

 نانلا هت مقورفو ضلت تفل ارد قل رنجات ل عرس اديليلا ديد كتا هيلع ملغ ا ةدنعغت ككل
 ا نلع "كن الوفو ءلطخال كلج ناكر ذاكرا امشي منمزخان بكد لض اهلعنملحتللا :ددملالارنمزخازا تبعا



 و اميثيرت خا لذ اهنداع نيمل اضع دل نسج تيصر كأ لو تدب كخجرم نما نان مالر دخان

 يلقي يو مزمل والت لالة دن ندمان نه بعدي نر زبصلا بم اتا وزسلا هلال انبهم
 دنخارا ل خلال تعمل عمرا هيورخ | راهو اعل زج :انلاواهنوذخإغرنرابلا 2ع نوكييناطاتلا طلاخا
 زو دعم ب ءانعهنددرظانلا 2:نانالثخاب لش دواهزعبعدلزب ير ملم دالك لا لثمن علاطف

 نالوا مردتلا جلا ةربنرمروس وره ةنلا لبق ليد الامام اهني تاذاب شيلا رعناكسمنانم
 نالانف كلد,إ كول جا لع هتلادبس سالب اهش ل غنم باش نواف كنز |ىزل انماالازاكماهنغرل

 نالاكتاضوالا ه.نلخ-ارارعانملبودارالارمملم اانا انسب نلنخان ا حافانا
 م 7 :.ناازكمو كل: تلا طعن اتلاو تاك ئابخبتل !عيرئيدولارمفشالازاوجامعدا

 نيا الم مامالل لكك نان نضل ه:ننالاءاماللو هوانا ثسلل عز انالاءناهلساملاربه عدرا بصاشلا

 هدو قحاب ساك اديس الا د لعلنا سانا كوسم
 >!<!لع اتا لا ىلا هك اةقنرالكت از عوج لبان عت از نابل انعدم أنت بمب
 ازا تل وفل: |راوسلعللام تنجز عصي انمهاذد ةتحمادصفوننفرجي مارد رطل ناك ا

 : !ةماوعراننعرلغشلابب وة كنطع رار شمل رئا ءانملخ اة كافل بازاو دادب تحي ضخ اذ ميلان يشأ
 ب ضفيؤ م ؤمبلالامم !!هدلسنعلا رتل ومحل لا بكتلللا ربع ىبومتا رباني ئعامزجالاف

 د فييزملاضرالاز مسالا سيخ اا ا ا تاس ل
 :اكانامل ن1 عزعسيعن لهن عدن مد درب جام كلا عض طم ينك يوم او الم
 ادع تبسط ابتلي ن:نيذم اناجبدو ببسي لام قنعيفو 5و 77 هوني نسا

 تلاها ولا بحسب ناك نسا زك ل العمر رعب
 ”ىعابجوفو مياسدول ازمه“ لاول نان نا صب الك! تاازورهاظلا نبل! عزا انه هربا لع

 ةماعلا, .عميراكاالوانلا ملندزافبلاؤابلا مابدلا:ثبح مرد[ خاا ذهل عل واننا ذازح
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 | ضيامبش عما لأ ترم وزعت انام رئة دماغ عدا راطبت اغا |
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 دم حلا | لاملالكرميفعرزعلا مزج ماتصل لعرب اغقلاف مياغزماتملاساتلالؤم كارن كرا تلبس ولان
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 7 رم ل اورانج د كميت يوزلا ضيا نرملازأ صر
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 نيله افتار همت ادسجب ازعنا هيي برواد مي نعت نزلا زعد اس يا ءاشن مب ىلعراتورلاد
 يل زعرعا ببيع ةنسلا اكرر ١ك سا لا سبتلا عب ت:ن قتلا دونك ١
 اعلان 0نوسم دار زدات علا ك4 لتس بيل سانعنع 20
 | تغلوألا ءانسإب بيسر اشمرل ! مل ءاهرعازعزجرعالعلا ىيربرسإناللافف نبنتلا عيب ها سكلآ و رنقللا .-ك 22

 عيت نم زعناون عزب تاب زرع اك[ممت نزل ليكلا عرمان سلا زع 2

 ا ةراتبارعر ا بةعزعت عب نارعب از | كال ةزقيو نذل يرو زعتلاس 0 :

 اوم وو هن دعبل حما قيال مما 0
 دز عراوسرعوبيلا_ سب حالا ارد واداشا يارا مانا اك كاي

 ناامنلل انهن منقونس 'ونساملاظفنيقلازخويو ماخطلا ناوبحلا راش ازجتلاسلاةرتتمئ لع اهرسازعتنع 000
 نلف: زعردصمازدع رسب مالت دينك ونقل انِعتلاسولاف ْ

 ناومتعرعتنعسب كلاعرمتوتشنإ|رباناللافغناوجهنواعانمواماعطع نمل سااذاءفلس دل ميل امنطب

 ةعاهن فكل نم نش اه ضرا لو ناتتدوانطنح ورغم متل لع از وكل لازعنلاسلاةيبعشن ب ومجبزع

 كلا ,ادلا ملال جد د نريعرعزاوعسميدزعنابتنلاسب اكمل نم بلة هعنلاووب
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 'ماًسلاجلعومنشن مل ده ارا ماهل عوضا همز ذئاب جرا لا منه يرولاضرالا هاف ْ
 اهجاص ل [رصرالا ةرنظ ملا ءوونشااذانرلام ونسب ةتججزمرالا هرمتداعفلا ملال عبس ضرال ابيض

 نجمنا رلاعرانلاوضرالازهنراعرلا ٍطعلاطض دكر لضاملازازول اًرارلا نهد يل نعل 0بطع شاربعإلا | كل تكرمت يجلب زن سدر قلد عدن الجمال عضم كيم
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 اي ؤلابكيركئش ناله كركم هرنولادهزماشش هاا امس اكله بس نكن

 يزهر جيري لعن ا دبع النخل اد ةرادذنب د ببعز عنا | زعتلا نضوج مسانلازعربسملا سب أن
 ضالار دا نكاد وارادؤنابزجب هنعز مر لايام مياةعسا حال

 كك نهال عانلا كلو رشجيإفاعانم لنعزه وا مز ارا ةهر زر هز تاطجلاذو يب

 تلال هاد: عار عل يزعنإبنعبعدلز ازعريسمل!س ياللا كاذددجلا زو صغب ل هسوتلا
 يل نات يابك ضارب سنجل جي ز عنيا زجغلانضج رعي نعدع بمب تواطن ذإن نيرا رابلجسدنعزمد

 الامن نجر رجب دبا اذاانم إخوانا دولنا وجزاك لاقنجام مرا نوكبتعبك |
 ل ا ا

 ةقشلا جالو فاينل لم املا كلذ دن زل رح ركن نهمعتلا مااا ز اكان تيب نرتب
 | رمانة زعنيتس ا نبواءزع ير يوزع ومخنا بمب ان عصتنو مفاد ذككمملا ل 77

 ا يح لدا حل لوزا هنت يكل اهم كله تزيدي غأ هنعز عي زجل لازال شادع 1 2
 ْ طا وهلوطعز نا اتانمو ارز تدب ؟اهنيرحا كك ه2 نْسادواغ نر درلا كتر نوكلا 0 0 ٍ

 | هتوكو ءاوؤعادهلاةكككمؤحاه تن ةاضزها عن انت وطماكرارابنوا ونحفيرجب اطاناتالغدادف ١ تجيب <
 لت نلكتبدمل ذه نلاوزةيرمس حا خانوا يضم حياض اهجتشرا جبس 06 4 ١

 دالاعلاف حجاتدرلبجرعيعدلرت < صب شفلازم هناا عاوز يقل عا كاراككنبيكا ماعلا

 0 سوس 0

0 

 | | هيلز لفل فركة رض
 د جلا رك وسمو راكب 0 ار 6

 دا ا ل سا
 العلا بصر: ىزالالاةدسلا و نسونوم كلف نكن اكرم عاللنولسمار را ءالوملعلاةنوكن يلع

 :نملا 0 ا الا انإ

 ايي ل انضدا قادس ملازما ذب شدت لوزن

 لخغلا ا يسم وس د ا اوكا
 بوح مي قنعبل ربل ءاوسن اككاوملاه) ضو سجاص مهلا دارنا كا نتلا زم فاناكتاعزمقرلا حا
 انانية ادن زلعمب تدان ندا دياز تتم موال باول زجل ونس وزع
 ٍني لانا هريب عججاناك لور مالا علعن ومع اب تلا خجل اوراجال زمنا ماركو نوجرلا ظخح ننهملا و

 زارع زعم بيد وزمسيعتشا اكبانا .اذصحنلانابايدح رب ص ليصل رهو"
 فك[: كلذ لومي هتلر اكل اةلضنل نيب تلا خلع هت اناواس ل ةلؤعر عد تمل عج ا بانل
 نملة رىونبالزاككاورمجانمءرضملان نضل ار بطع ة نهر امان ضارم# ناكر لافغلضملا ناب



 ظالمة 3 ال لق ضار عاسست هد نجا زاب داير ءّىطرلنهدجا

 5 لسد نانو اا مرعب طالما ردا سل رهرب
 ا بولا رعرجومتا نا ةبانج لان

7 

 هلعس ةلزعوزندإ زل مع رعد تخزن لخزع مهرب يومه نوط : اظنر نبسحما هتنادبسازع
 | -لانؤعاءالانه للا نات | م”رانيدمااتلح نهرورانمدزثا() بز عطش سال سر هلت لابطم هتئاردع

 أ فرس محو بع جب قا كلهم ءآرا ءراطاف نراهم نهر ىذلا

 ظ الهلا الثحالا داش داوي ىؤنارنملاجر بلور كما قااره» نهر
 و تي ودول احس دوسان الاب

 2 2 ١ فاكر تالا ملصنل سا تبر نك ناف ذنبا سلالا بحال معبد انف مرا عزا لاثد
 5 "بج بي سييويسسسيس م نانلا ا زركاواوهر -
 | عن كامانعز !انهزأل مسلمو جالع شاد ازعنابازعالانخ دنقلا حلس ضلت نر انكلناف
 5 ءاذالافمالا بلا عتب نال دنجتلا ثيدولا حا صلاه ناو نبقلاننوش ا

 0 < انمإ انيراوم صزعنبسهلامب الشاحن بصلاب تمحو اي لان كي جلسوب مانع
 ا | .ةزهلا ىنععنلا عتان ضامي ذنيبالانهر جلش رنج زمر علا دلت وج دنع الملا زع
 | | ىلا تازكزانمردتلارتنا نقلا هنعوزلا طعننلالاطغرمردثاعوهائان ميلا بحانمل اننرهرد ىلإ
 2 انك 22ع نهرا زمقرلا هدتعئَرلا لاظانهر جل صرت جزهر ]جر ةافو ب ب نيماازمآرلا
 ات نءلقلا دىذلا ضب د نكي نافانكوانإك ننقل ىنع زال عانت افق ميدو كرنعوماّا
 | انؤناتموهوزمررتاطدتبلامبل عنو هزهقلا ظامرادش لنيل رسالات ةارانصبشسنلا هي
 | دعوت نها ٠ننعئتلاّن ان قابس زم هاظلاو دس ندوننالا وإما ا وس لرالا بالا هنمانبود
 نطو زدنا زودت وكر زعدلاخنبززعزبملاب ب اًميج راك جا صوانهززان ب دمجاس
 "تاب عرعيز كا يب نعدحا بيد زعم أك بال نود نمانج لح لطم اوبب نعاني
 / / كلا اذغلاةزهروهل وزير خالو:كتعمونسالوضب اهرحانبلسررب هن عان مزعل تلا زب جاباسلاسلاف
 أ | هبرعتلخولا نعت عيبو جز بابد دوهثبل عدوا ثا تائنلانناناالا ةةعرمهروهلوع زلال

 م امد انكم مؤ لالا فض جملا ون مآزلا ب نانا زمر دلت جلع زجبب نعتز عتروكتلا
 | رسل اازطاسن نادم نيجي س10 ةييلا:«دايطكا
 ازال اتيعلع هتلادسع ب ازعشنملا تيرا وكر | هلا لالا أت بوجولاورموزألا نود
 | تدمج مميش 6-0 او هرم نيرو دوم .راعلا

| 



 تا 500
 فحل نابل لوو راو مزال ضنملا ثقذلاو كيرا كر طعطوششاة كرمان عيتجتلانك ا ا 0
 مدلك دالااهن نيد ادلب و دج نعقعر عراب اري لاضيز عتب حلبي نلانعا 3 ا 0 |

 اول زوسلاب ب ناني تادنعزعؤ لانج نازل اكريطورطالن ايمانك لافتا يددوا | ان 0٠ لالا زم
 نعاس راكاناسككماذاربراوبمنسم لعملية رانلانهطتالعمتءادعاباهلاسيلاةنانسنانع | .د“ ها“ حرا

 ”, لان خابلع شادي ساه عبص درع ماعز هتتلازعزبسغلببدبحن مسا عزبججبازعسج
 لنادي مران: ناد ان ناوغصل توا لع قات مال وسر تبل ١
 بانا ديلاةيريلاانجم نطالإ دلال ترمي مومضم را علت لاوميلعمق الت تلاانفزعإب
 اراغنسا صد ل نر راكو اغلا ضندل ارض هنو ملضيب) بت نضر كتراج مص عتلابرغابالككو ءارطلا

 اس اغسل خمر دجططدزي ل از ف صزم ا تورلاوربلع
 هيجان وده ننام تيس ا واورلكو هلا ميني جلا تاز | ايمن ناتو: اعل يتولاو دعمت لص
 املا اهنهطتشا ازا الهال اهنامضورثراعلا ! ةيرتسلا ليما .رئلإلهنائىتلابراغات, ١

 جاتا وابل بازستادب جا نعزحلا تزن

 ْ يعينا لص هتنالوسّوأل اظن اًصعوا زنومضمزيراعناوعصملل اذفاًعردْنِذاُع عسا ضان ناونصاللا

 اا 00

 5 ماوضتلا: )تلال عمعج زعسفن قرع 1 ا
 اميهت نمسا !مزبالوراغلااهوزمالزىضطفزإلاطاهغس او ننعزمدكك فم ظراحراءازج ها

 | نعوجنا بيتا نسب مرمر بعين غضالمال عال زأ ب لانا :
 جيل رانلا 1213م6 شي مهراداو بيب هتادب م ازعاقبؤحا ىييرعت تينا

 .مضيئراعيرمشسانإل تيل لذ اررشم مولارضا نامت اعتاف نظفوا ذم :نمناكامالاناضاهربعلس
 ةلليساز 0 لا لج تيارا بيرهتو جيدا هايجات ام

 طاشارااهجلصلواف ا.ئنومدضماهاخ انزلاآلااهجاص طامي ناآلاناراعلابحل م عربا اة زتابلع ا

 ل ا ا )نور هزعرجانيزخاسمب دوال

 جاز خم ب سهدزعرباز عزرا ز عاملا 1 ص ا اضا تفعل -89

 نوفي ونل اكول عادبعراننس نمل زنة ينل ءارب هارت لوري زف ن عسهوزجتبب ان عفمجإ 0
 أ اجسام ناقلاط: طاشاوا حنو امظنح تركز زمداختساعطراضبنسالا هرج نرحب
 يتاكد جملا صب صخب ن جور هكا كان زسالك بو ناي ينم زاكاذا| ىلع

 | ةلسير عصره رود براك مادخل رجول نضع انام ١
  2يل ٠ لالالا عترلانوكو يرججلالاهالج لي طعاذ تمي نائمة طانمبلاومتبدولا بل سهلاةتيابلع

 نكتيرالاب ب ضوه رنقذ كنج ورب مص خخ ناو ادب اًسبلذ ويراض موق حترلا غرك انا وززعانجي قس 00 نا 3 ١

 00 وس وسم تما ل 017 َوليالْسَو مم كو نيدو ناكل غلا: ددتنلا ثلا يدون تال هتادبعيا نلف ءاضا ]7 0 ( 1 ١
 اتشتمرد فلاالدد عيون سال يزجإ تيب زجل باسلا افراق وحال تنافعن ماتنزل زعل مسد 03 0 0 ْ
 ايهدنب دون اككهرازننبلا منال مزاللاملال ذا ضف كبلع ناكها اافهمنجدو تتناك يرافق 0( 7 5 4 ريا

 1 "ةخانعز بت عبعولارازعيم بي زعتءاكت دليم زعير تيدعةفادبع ارغب ئعالاسأ ل رثأا 0“
 نأ العشا دبعو الاف نجر راهتكوالل تلال انف ردنا تبرع لعل )لج كل تماجع .لداومجس أن 5 8 0
 2 يل ١

770 



 نحسن

 2-0 2 رسم ةوسؤ اف عيوب َ وب يح

 | !ارعاشولانعزاشالا كما ءانخا اه ماس وم طتيابلع لو كلب عابجرناو عمال ناذاءبل عجل
 كاهججلاملا عض.دج لازال الو دج دياز منعزل يزعلاضير فخفت بمب
 نما ميرال زهزبملا كلن اتزهوعلانكنادبة زود بال اطذاضاناهؤطا5رأ

 نرخ بمب نموه قت هانمإع هلم ات جاربان البر دل فيل اربع عوامل
 م.م هوز عسو زان رات للاهل تيابطع هاد انعوششلا ببن عمد ا نييزعينن بوعش |
 مانت اس عرءانلاده إو | سن مضاف ضدن ل ممتنع فل هفهشاو .هةتددانك |

 اكلة ان معسميزعس زعوز اعز كاز عيإ تازعنع مب اتا رمال ازاكاذا اهلج اجتسو

 ]لإ نيب كلا ذدس ءاسلا ثمل عل اج مينجت الم السرعش ع دونسا دنا ةلابطعمتن ادع

 اهيلباز جانسو هنعدؤ ساكت نففو اومن عازر يب او مشالح ظ

 «لظعشب نياقلا تجب هتلا هال ضانه تا رللسو تنلآ طعاو كر اننلاتعن |

 هيب دزعوحو نابازعبعدل زان عشتعن,ةيزعيسعزلا سينما كسلا قول |

 2 ك0 0 موا

 325 دالارعشبلا# مياة يس تسد يحسم

 . ا اديس ربا تيرم روت زعربحلا ببي درعا بازقط فقل

 ثءادالارلر بلجن زم غزلاةوزاهتيلع بلف قرلانعضن طاشاو الام از م تماطل هنينمؤلل مارا ةلا

 ٍ لتي ةلموشل ناو نسج ازعشغن بتعمل اونسزتضان ناسبمب لازما

 تاما لاب لف يراض زم جزماريالاةو ناهعر انتل لعرب هيرلانعضاو تشاو اورتن
 "نمله زال هنااا طخ انبتيعابا نكتب كارد
 ضخ أ زعرست نب ان:ةيزعز ب از يزعدء انتخب بل بحي رالف

 0 هج ييويسجم ب |

 0 ادحازبةيجزعدحانيرع بب رسلان عز أك تمد ضر تحيط صال راضم

 ةتسيرم قنا ذووايمئاذاهلا ل عيجزمومف وغس د: يراضمل تنل زونسلاوامجازع
 عبر انعدبح اك تلت براثعلا د1 لعن نمؤل ارق سيرا هوا طعنا دسم نعال أك
 9 تشو ل طن ريرانص املا ذ موكل سر! عاش طمشاادنعاب اكلات ةراغن قص ازعنإبزعد اورج زعأ

 نيد مرماللاب نخب زاؤاغ كا مش ادام اكهلا زعم جبلي موتا
 ةعجابسملانتجزعزاجتضلا أك رميح« عاد صااسلا لاف جرغلازعنا نعت مساقلازع

 لوي .لازمسلعربلو جيلا ملراذ.ةراضصملا ل لسيلتلا ديرتي لعمتدارسب نع اظككآزعنامتلازبإأ ظ
 نل السر عير درتي نار بي اكل ثجبعني وي ماتل اككلل الم ماا قثزعسلاذا
 ان رالامرَبو ساونا اساور دان نان انا بهالوهو مبا ينشاف ثرانضم هردأ
 ميسي م: ادلع وب هج
 مدر“ | || سيلعشب دازعيوزعتءاممزابمي تزيل لغلاةربغزيتع صيد ز ربع ديازازعن بسلام

1 3 
 أ 10



 هك 87 ا 5 0 ْ ا 0« أ 7 ا
0 2 

 ايل 7 0 1 0 251

 2 ( رول ل 7 م هس 0
 َِ اا

 اعجب جيلا ةنماضرلوهل اف« هجم يقتات 3

 لكل شارب ازجول كاز عاملا لن عوجوزابازعيعع لن ان عسي عن 3 نعرجا سر هاصعدمطش | ضو 12 و
 اليل الوزان زاآل اقنع ضولا سبل عبو تلازم نراضم لجعل راما نراصماا عاملات | 4
 جوكر اعمب جيلا اذ نرانصملا ا نعنلا ميلانيا عزت ا ازعر ا نيؤح از عراب جت نحضاممزبإ بيب كا 1
 اتا ينراضمالاهلجدرلا نيزبددزلتمةزسحلا دز عى ماكل رعب تلاز تضج بي للالع انما يكرر

 لا إب لازال هدد اس ول ازعسر اصل علا زيح مضوف ًعانعر املا عانباخزوس جيلا 2
 .ثراضلل نيم اقاوزوم اعززلاملازاكاتاام منج نهقتل)يداند لاملاساي لعب أزلا نوكيا شيمولانم
 تلاع لانالماح اخ اللاب عزعنوعبن ناشر علا عز زعم ازعاتملا كلب ع
 اكن عطعاو 21 ها وهدد تلال علا طعالانه لانها نخيل ح1 رنعا) سهزوا كله رة لؤعزلاملا

 0نادتعابانلانع كندبوديوه ايي (هنعتمي صاج كلارا انهو ىلا هرارانهلونتوراكزالا لعب
 0-2 اوه نجملالاف) بع كالاربعرعشبإ ة زعم رن صل ازع شعر بيد مسالا

 خلباأيوذ كا يلا عقداخلاةهذرفوا عارة لوكا كل ةراضملا لا رالاذالئفانلنفرافيتحالاو |. تشر تع -
 نامل هلع كالا ردع نع يل عزعتع بيدزوجلا طن كاذنعا تماطل عمتادنعابانلانصريرانعم ألصأ ل تت ادب

 اك عرض ل بنار تفل كاثبنسالا الانا لاما حاط منن لمزتمللعججوهزسحبانلاسأ 0
 ثوت : 7 ١

 داناءالؤدافالاببلاعةدال جي زعتلاسلاؤطكلارلع ويرسل هل زعداتسالا انه ابيب ميسا اللاذملام ل مئرلا 2 0 -

 نيكل حشا الزب نأ كيس منال مواسي جالا و - د 2 ظ مف ) ةئباراماه وح نسيوعسال 0 :ةعلالا هز كتلعاغلاب ,روسجحوهولاملا 6-0 1 ا
 كنورنرال الاب جزجلا لا علا طج ةراضملانعر تل عسار عاب اهلا اةنياظككازع] بضغل نبق ىو 00-6 2 |

 تّيباعيدب جرتلاف زعل سازاةزماضوهلاغغلاملابطخ يخاضراملا ب جيزججوصضاه عضرا لا بجرججنا 1 |
 د رب رول وعل 0

 مل: فدل برت ابلو نوال تلة يحنركع ناعيروصمزعؤزبلنبزعيلاخب دخن عسب | -8 ب
 لاول لان نكملاذااملعيلعينب) أبي زماص طع اعزائي اكناو ميلف جيدداكمالا راسم ا

 اذلاذءارجتلايلح شارب عب ازرع شلل ازعسنع_مي ءذبلا امه زال ابان ضماكيت ا 0 : 7 - ١"

 كللبكتاكراجسلانافراشلابحاهمانملا خزان[ قتمطيطولانبدبلعربلد ميلا زساامئرانسم لمعلا | ير نجد. تر ١
 اعنا دريس وبا هازال مهعاونيوشاسيتولم اولا طم 0 7 ١

 لجو يوممزعرانشلا ابين نضزجنعسمب ناونازعنلك ديسك تبسط رى"
 زمان وهل ةزمانصملا اف ئلكاوا ميت اتم |ناممجاصالوعب بانل فت يابلعادب بازعش افزع 1 . 00 0 ١

 0 دعما بي ضمرامتسلادانشما تدل زحا طلاب نأ يتم لورش 0
 ناين لاذغقتن ربا ايدج راّضمالامءاطعا الج تاكل ان اناولاتبلجررل تلات عزا هل ا

 لاذامابنابرانسملارلغجيراهتناكتاوررطض ينمو افي ناكتالاملابحلصاماانداجادحامنرك را يد“
 نورنا هوو ازا الاخ يزال سل داخل ميلاد مشبات دارك 0 04 0١

 طعااذ !هبراضللا لت عشا بعبا زعم ماهل رغب ج هان عببش هلو زجر ءنعسمي ءأباط| للعم ّ 9 يذل 9

 از وغاز بوت باغي مراة زاضوهلا ف ءاصصعاضدا كلاما بينا ضعلالازقلا| دمك 7
 اضم اسسم وهزم: تلمقح ب ضاع بزيد حتيكتازعفذلانع| ٠.١ مز ؟.,يرل'

 مكيرومهزعرا تتصل بمب 1 امزعلا ةزساوهزركرب ؛(وثامناورلوهتنالغهل ارجل اطفرثوم رتب هاعجنا ظ ن' ب 09 ا



 2 امر 2ع بلع هتلا دنع زعل بج نعسان:
 اكرظرشملا رو شللا فعع شمل ليشمل جلاب زماضوهلان عمال رعب هزشاف
 الان اكلمد باها زءناك قد ناعما نوط عي تلدعشادب يب نعد
 ريا .رعصا جكس نناكااؤ ا [ةلانم ىلا ساو عر اتالدلا ىلإ ياؤطع إبلا
 1 هاكدإ حلبا زعراقمي اًميسّتاكلإ رعزامخلاحلعو كنلازهزبمعلا ببب زعيزج هتاباكلاّدد

 الدير عج بى هزعجز عب نامي مدان لهن مدن لانا: اكلات النديم
 | اج علان زهطامبن ا بمي نبداعمنسد الزب ىلإركي لوانب د لاملا زاك ق.ئاآلارل شمل جابعرشاادبعسإ)
 انعواب لاما اكول ة:1لا1 مات غعشادب عز عشر الا اهزجهشنبدب نعءاشهز ساعد

 : كا نمدسا:لكوربالو جا صين ءامطامئمدماوقككزاكربل جد هيلاذتت تل اهدمازع زينتا

 | جز عالملايراتمسغ انطوان رانا فت عع داونمامدل امزيدسا لكلا ف جاسرضعلا
 اوس ور ومبم يي وسم يدم

 و ل يي يس يسج ص سرسسسول
 | هناا ضر لوم نلت لعل نركز بارعشل اجل ل تلال ع شادبعب زعل مزتعنإب نعال فزع
 | لافزجيايلع تناسب رع دنمل كمت اذا نعدحلؤا كازا مقتل ادانع مسا لهن ز عم شالت

 متسيكشلا لوس وا شتتغي كنس ناو انكرازكهراغ ا مالوم ميغ اهب توسل جهل ن مانويل ل زل م
 . يار ةر كك وال ستساهلا رار كوزاكي ب ىرا>ل ف كبل عب ايفلجالا هينللماو
 هاد عيإزكدلت/ازعو بيتل عجيل زعليجزعنإبا صيزعتلا ضم زعزبسحلا سي نويلظنال
 | 3اشهر ز عزا 5و فذإ كيري توا دنت نوكلتلادب نش الافات
 | اهعا متزن راج دش لج نعناع تابطدمت ا دبخ يازع ناز نعناما لكن واط ذكيا
 ان هاما هن ماشا لجان روكا: طاف
 | 5 ازززعنابازعلاصعن ازعوز شل ار عزبسملاس يربااالزان ككوهنكبع جد عزلاواذهىكرغ
 | ىلتكي شاور غيبازعولملا وو ترد لسد زع دالاس اهتز تيابلع شارب عدل ز عوامل ]كر هناك نرازع
 | كل تا ع 0-1 لعل ءانلا لا اعاةرز عر تلا_ميزع ءازعتم أكتر لب نجلس

 ديار تباطانا [مارنهىر 1160 نق كيلي بف نسيم ثناكتاو يلا نمض,كاط اه انيدز لافو راج المر
 انما كاجو درعيرع ارز عيا زع عسرلا هل زعيرجنبرلاغزعي تلا بت نعشيعز إبرا ةراهلابحاط
 باك[ ننال ناك كازا يك لورين ضو تاق تي الا را المد
 ْ تاووددإلا زب مولا جرلآرلاعبابلا وفن 10 اون العز ةرعشا صدا زعنالا
 ازعاك كانو ,اشاعزلاى انلا ورسنملاب»ا كب نلادرارلادر لعملاء دكت شوه كينشلل ل اطظ معيب

 ظ |عدهشل رتل مهارب از عوز عز ربما يطهزدعا نتج بي نيسايل فزع
 ا رعاة وظطس اجلا ورسآرلإ نيهربب الب دمه د ناو ءاخ مارد شبل جد راش, عاب هدام

 ان عار فورا لانه كلذمإ دبة رلجلا ورانا هونحريهيتلابحانا لافتات
 | كالتلذب نيل لازالت يال هتادس نعوض امج عردلتلا سي اكرسملا
 دن رازعزبسلا بي دشلتلا [ككالنزلار لس ينال يهل يو تملا معا ١
 | مثندنالاذيرا كتعراساكتوإ ةدداع دوج تلج سحل اوال تلغراف خزعل ملهي نع يجزي مساقلاو

 يا 5
 ا 1متر 00 نمش



 0 نب انعم مزج حنو# م ا

 اةسيزعزمجلع | اا عا تمابلعهتناربعاباشلاسلاف فز نرمع بسنه نجرلاخنيزيخزعنبسح ا
 نركز اوم سر عنان: ن عنو جزا بجسم لح لاس ىلا الاول ربا لان بلع قس لاما لع بب عاصي
 ١ ورتال ةطبشلا انجز عرملا بيزعةنملا اك هيا رمهجلاسلا لاو
 رولا منذش علاه قي ىلع رو عاتخناء قولا سفن ملل لعل تاناكان ارز يعفتادبع
 بير. لحلب نبل كوه نضج موتا رح للعم حلا ذجطوهن اف ع عرخالا كرنميدوسسج كتر ل وهو ا

 اهفدطنمل امام نلجر نات لع هرعت نوف عش! عروب بيب نفر جنيت ينعون
 ىنهنف املاؤرخالا ضنغ ل واعرما وخاف يدشصنب همر حاد كلانحاو هربا ىلا |ءلغ انؤعبعاغرسد
 نءاتيلعْم جوا اغسل قزح د ينعم سبر ع كل لزعيم ا «(ببا مسبب هزب ا مواعين وهما مهددا
 اخد ذاخ يعقل نم. ينبامنمدحا لكلا حاوي ىلا مند افامنعرشاغتموايجربابرمل دامت دبنيلجد
 تولين و عومعجوزل جزا نعبماةبزبا بيب ءلاعبهرباماةميوهتاهرحإ و منا اعلاوزحال ا ضنم لو
 تول همام لعش ارب ازعر اغا عم! نقي ز جنع بسير خالا نمت ل ماه رحل نصرت جرعال علا
 نوع. مو نبدمنمابا مد نيلجي نعمل نو سيال رتطاريجيب ازعنانيم ربها نعزعس نزل جز جنح سب
 هينا جل جلعورآرالاعلاالا رخو. ضبوانتتلاراعيسالزاكعلاىرغنبتلاهنبملا نسا
 توافد ويلا لعادبس دارها خزن هلكت عدل ها 20

 باو رتاز ومحال ناز نرجع نسلط عرع وعن جن ع بعع كنار
 ْ اكوا ئلثم عم نرحل ناككلانا هذ اف نما هملطا تلف ابهر ورلاماهطلخ ددنعلا )جلا خد دل كارم
 م: رايح ل ىلع هتلادنعو اومنجو إلا فظن ا هضن لاما اون خ الاخت منع لانع سار ع
 ماع 0 ءاشهزب لطول لاصزعتاننإ بعباز لايكات لعوم تمد 32

 اوقعرشا | اغفملا اًحاصئاذافن دنعنكلو هاج وزشا)+زعشلاسلاف تبل عما عبعسازع

 و + كوس :«سيانهلض اضم ناكناواذجبوهاجيزاكنانافف
 لاننا ةرلا نمد ولقلا اهزشيذاهملضبلو ءاهدش الوم نلت لجل جار لقال تيجنم
 نعمب دار عبشو نونعسب جيرتلانمزخا وما لج دك اج نبا

 انيقرعبم يمضو نادر عيار انهاء لرب شلت تنل .كرأ انبلقلا لافت لعمشنار جس
 لج ءراتصلا بد اهيلعلربملؤم نعبر ل تمل تال علقناوبعباز عملاء نب ماشهز ع مزاحزبروص مز عوشما
 قاع كيلا نعنع سب لرب لوب لوول: آلا لخم)تلابل عم ا زعضمحنب ب هوزع نبض از ذا

 كل بابا انفزن مرسم ب لاداساجلة نشب نساوكمفراوجتليزشاالجرتانلؤلا دشن
 عباد لا ماسي نامب جاف اتا لما مالا لمهن ننام عاف غئاتض
 قاناهنم نعل تاه وش اجر هيا كلاملء متن ارت عدن عولل رمد زلة لان عزبنملا بمب كتبا |

 اكعد زاكول الام ملحن تملا نزال انظننؤ نعرشنف كيبوب جرا قعسضنانالفالاففرباص | زملجد
 مو يسم رم ع سم ييجي |
 نعرضن طب ناكأذ الاذن لا ذم قس لع نوكل نا تملا بل عرار عد يلز عد شأن نعزببسلا بمب
 ارتب نعاسي جدو زري دوادو صل انعلدنمزع دان انع زارا نعسمانبتم يا
 كيج جلا نجف مكوه اد ناك تح طنالن انجل لام هنعمل حلب
 الدكت نس زعم ري معا اذمنم عربا لعن اكرم قرد :راريواّصتن عفاصتبوعإ نا



 ١ 44 و ارتي 0 م
 | ه

 نيرو 2 .ءع

 203 0 "كي هك نر 6
 1 ب 5 ع ع 2-2 ا - تلا مد

 ل ٍ حد 9

 6 2 يا | لتاطعش انجب رعولطلارعدات روي :كنلانعزبسملا_مر ادب حنيلعش ادب نعل نهيعملاب
 62ج طن ةنومو تتر مانتلادطتم درع اطلا عداتلت از ينط, منول طنجزم نفط ولان
 تا 3 ا آم ا كسلاو غ ؛ارضل راذض دعو ماب كلي طورعاسن كل زاوب سنا اللاث نسبا يفملم

 2 0 2 ب 4 |لعرجالا مج لكلا ة دنع راضملانع) لاهل ت0بلع تنازع نعشنملا

 ا ممم للا دي ناتي عاب عيل ز مول زعدا# سوهو زعل هير ع كهل زد بسيد اساله
 |” انماساداسلا ١ ١ تالله لمنازمانموهجرتكوأ ابغي طنا نبيرما لجنس جز )خخ زمامهم رسام غاتصلاو
 | نير 1202 | نادعي بيدزب طن لزكينا نفدظ.لعوتناه تلا بمذونزتل عزودنتبلا نب مسني ذم
 8 4 *<.ب- 8 ناكمدنم جايا لب ذارتسلاهيننلادنز | لجن نام وعلاة زمانه طرازات

 2 نم عباشلاوراشنلا نقيل جهل عني _مازاكز <لابم هتلانصو الار دضحبمب اكنم جوج
 2 5 |آنمأ ريبج رع لرعملا يلو ذلانص ن عز ببصملا_بي انهما هناكآذا دبع لوط ل تال ع ل ناككساتلل اطانمحا
 - أ . | قاكادماامغاوشلاوراشنلازمضب كازا <4!علافد نعي ثوان فيا, لش ل تياطع تاو ازع
 0-2 انس ويا لهتادس باسل. ةتاكل زعل تنل نقر هع سب ممله تغزل زبشان
 رب + همن هن اد تبا ولجاو علاج عي نا نوعصد ضن برجال طيزك ظئايض يلع هاتفا
 م 3 1 دهارعتع [كىمانجوههوس السباع دعا ]لماناذف هضم .هبصب بول طلاء

 41ج - < 5 | فيطشادسءارتاهبس دازعياكسمزإ سيزعناتازلزعدعلابب ناكتفزإزع وككرتع
 |: 1 اني سميورس ا دنقل زمنا مل ةلاظغ ىانمنبيزم يرسل رعفإيؤ بل انضدراشخرعتلا هلا نقد

1 0 

 . رم م اراكرجدل نرتب تاو مبا زجنجنالابعب اك ق ئء عرب لكانمؤرسن اع بلورب
 - ولا رزلاو ينلار عزم الن اككرم تلائم اطداطإ حا غسل او غ .اتصلاوراضغلا رئة عبتارلع
 2 8 ا اتالومانامو مول هر رلمالو هه ثم اهلل ضف اة سانتا ياض انما يضامو دتنجتلكوغاذاو
 رك ينس 00 كلانا ياله ادبببزهؤماكلازعتاوعسن عوبقلازع بازل بمب أك وهف حاصر
3 ط أكسساضوهتنم :ولاادصرجب وللا عانصو لاخاذااركشفو نط جنزا سلع نشا ولا مبلا ملتدراتمفلا

 "ىو ْْ 

 1 2 ,رز١ د ةانعلا لاه تيابعتادبجبنعملجملا ءال معي ازعكتل جإءزعسسجزإ سب زعغقعلا
 ادرى ىف ل نعبوجيزاب عي هدسعبل مدلامضوت لوريل صيلر بلا ثضرائانكئافعغارا فوجده ضقراضملا|للامضدا
 اير“ ىلا 0 ىلا "ا . شابا براسنلانعوتاعادبملاهلا لد اتش زبيسازعك#ةلريونسوتتلابتم
 ظ 12 داس ذك يلب دسمبل طه مل سبل نط نا نان تنجام ا رولر فض

 0 رد عساكم داو اوفس ا
 ا | تا مشادبجانعسالابب ,اكرعبرغانبوافن مم وب مام تاكا حلل واو وشها نفعلا
 00 52 / | نإ اا دنقذغ ابا عدضلا اعمار ضفابا هيل يال ير نسال بمب نيزتادلعنيتس ول مات

 4 7 / 0 لابن ,'عباضلاوراشنلاجرترئطعانقلا لالا ةردويزعبامزازججب نعل يب -

 ا . 32و عم سك بسبع للا لابو ريض ناكل ذاونق فيزا ا راتلا مسج
 ينل ا | اخر بكم شاواؤزحدازغد ام.سينمللازماضومه كرأشلل شالا لج متناناوا صن نمل سلاف
 هش ىف | ١ قمنا باز نجا رغب عدم نتعب ب نكي زيا وشل داش

 ١ | ١ دراكوءأبااهنمذفانه كه زهدا هز ايظع ةروران دع ناكل عبدان ابجي ىلع بإب زعل ع نيديذز عدلا

 عم انلو كلو ءليئتلالاطنك :ثللامنلانجزماضوههدنفااذ لدغ

 اسس زاكسزا صو نعز جلا دبع رى دوبزجومو مز

| 
0 7 ١ 

 ْ ا 00 ١
١“ 2 / ١ 

20 ١ 



 نا 17 ا 1

 مالم 27200 0
 ا لامر 14 رار سل

 بوز م كام اشو هذ يم انزين اكن 32 مدع بلف يوما ناكرالاةشيميدالجبعتلا

 رانا 6 عيال مجالا ل تياباع هاد دانعصب هلز اكتم ىي نعزي طم نعوم

 ءمهوالجفنلا كالا جانشاا او واسس مم نب لعل ماهو دبل وك نيش ندوكمألا
 :كبلاإ نوه لربه تيبلا نوب فنا |المقالات لاما هناكي لمان نزيل لاذغ
 لب دتادرجب زعراقتنبا زب ج طراد تعي داق نعزبس لابي ل هي كم عربكوهواطهاعلانمؤجإع
 انبنسالادنبنمااناكاناعل عييت يلع أمت نانمؤيرسالاةراشملاو غابشلانِعنلاسلا#
 اعز نسحزعغاممنبا ببناوعيهزكنعاسب لوطن ايدج عار اكنيمقلا مع شح كسا

 ناني ورجال مولا عيدي لهل نجر تمار ءاباضلا هلا ببن ن توعيه زعزاومصد امو |
 تيل دخل اهانات ملصق زكا هور ا مشخا ]لازم 0كئاتكازرسسغضاطانا لاف اع

 دمع هذيلا تلا رلعت نار كرب از عيبجبح نيركيرع مزار ونصت هزعالبأ زا نعثعاممنإ
 013 عرب تبشر اضنلا لات يجب عزت لع هتاوبغي بتل نال ذب بي تضل اقئانادا

 معلا شفل| ىلا ايون فدل هز! كابل ع يغفل لا سنكلاراتشلا بسب تبل عردلو ممن ناو ملخساذ | اذأ

 سن ناكلام عرنتلامسفدانا هيرب ناراشنل عيبها عاضض و صغبل وراس كلرافلا ىفربف
 هئي لج ا ب م رح يمعلا
 دعما :راكك]انلالادتاهلغ لان مل ع ضحي زعدانتز بناة علعسز عضل ازعوخ ا رعبوجنا |

 ا كلاجلاهةروصضزيغينجزعز انس نانعجو وللا نعش اادبعس|زعد جازي سي ءتمدغور عة لاذ عاضم نبع ظ

 ١ د ا ا ورجال ب انما < غلا نمد مبيع ادنجلا

 "هلا ريس اكتلذلاةدوصم نة فيرجع انس زيت #زعنإ ومصرع عامنإ« سمي امش نم نودغإالت لاذ

 ا ااا عاضرتاورجإب اًعانم يضلحلا نعتللاشاناذإمسبفوريكربذاطمتا

 اكمال : ا ا ا
 ْ كوكل لسلك تادم بولا لسع
 ا دانيال صب كو يذلا باقم ارنا ماذا جابت ن
 ةءامنرلا بيا او انوهزلكاهتادذلداعدكتسبالا ىدثجالف يلا نرغب |ملتعنو ٍتيرلاَورم ءانخارت ادرللال هل
 مزضزيببض لات ن عركال جزع تلبلعشارنجإلانلاسلاة ماذا نغإ جدن عدااخزر ملال مزع
 | ١ تا يديتو هرتز زلداع:نقبسالاينبالف فزخارثا عذناوّت راو افزارضجتا
 كد رار مطفرما ال داع ذ نيس ل عءاجناف نيرطلا ممل ع عظدوا رهاوأ بهذ )وم هتيلامنعم

 | قارنا دلما .ائازدلاجزع اق زين عوضني عز عسبعا بب نع اقدلااكرتخلاو

 0 0 9|لاقهصشنيف نم مضل ماعطلامعملحا ملل نع

 «ةدانر الخلاق داذاّرلا تل ةزمانصونجل ةرمتغذامامط ننس تسر عمل ل 2: تمل هارب جببانع
 نعال اةربت0بلعرسحلا ديان عكنب ىمومزع5كل زل جر عنب نيزيجزعزتع بعيب [ككاوهلا ناكل
 / لاف انطلا دان .ترتلا نازي لاقل الت رض نا ملعون اواسط اهيا هل »ل مزعثنبفسرجاتسا ]جد

 ا قع أكد دبل ع طونشارخزاكاذا انضطقتلا سلو هنا 31 ءاطلابحاصلو مرفت دانا مالدا كتب
 ١ كلتزكوم عاضر الوتر كوخلاةيعم ماعلا ىلا اعانم هل) لان ناهعر مجمد نبعد لن زعيما سيزع

 نجل انارعسيمزب يجز عرجا بينو بعيد نمةخالخل ناكل ذ زهتنا ا نخ) تلاع شانيل

 بيزع زا بمي جا سزمغرضضرلججرسللا كن ااذالا هر تيفيل لعن اهنيك



 0 م مل ظ

 الزل نمد انوملا ءاتشللااكتاد.كور وجم! امم نللاناءانسنهاضاار كاضتشل واكد ولابستاكتا
 ١ مرا 57 عرش مم أد منول نليززا كلؤاتلا هك هويتي

 مك لعبا زع تي ياش ارنعي عمم اب تابغر عوز قهر عزا بيد

 كيلا ميز بماومائلافونعضر لة سعالشم بالا نا يهيم ظ
 ١ تتز اي ماها حاسم ؤعنزايصالا لو ناك تا ملعا طع تاميبازع جننت نعراتستهل_ب بالسم | ْ

 2 هراددزعن اكتر ازعدشلالا_مس أك بابقلا لفن دماج طز نجل انسلا اطباق
 ا اةشمزاكلا هدا طلعتها نزيل ااا ا

 | نوت طهتادجلا سلالة ملانمنب زم رعبا لانج قلعم منعم نونمانمريلآو قارا |
 ْ اماه منوه اجب نلقي الة دما تدان هانا دبعا الج

 | اكك:اهراصالجيرجدلا_ل اة 8بعش اربع عيل زعرلاا تلا رييش لعربالاةئشنمف ١
 يو رح ودب تا

 لاف عر مز عم اكرانب اقفال |مهخا تيا طنبن انس بارع درت |
 |[ لاذ فرلا.برا هزم ادالورعإالو نسل زاك امش الوردابث بلاس امومهال ملاكا هتانملجب
 تورس ببازعرمي بمب لدادب ع ازعمهرب از ثانع مصيدزعن الا و جن 3 نعيجا ب نعت# نعتماكأ
 قانهالازبسحلانيزح ا رعمع ومومز عدا نتج ابمي شربل عربللاة نواف شبا د خازجر تلت ملع
 اه ةلاصلا 2:لومب ملعشش |داولصنينهؤللام)ز اكلات تمل عتب نعم نعدزرب نينيسحلا ون نع

 بورا سر الار تل عسار سبب نعول زعداخ سي سلع: ,ايضالخ :دهمخالمج اهرعاناووخبملتلا |
 | نع رككلا بنما وسلا تار الرع سم نوكأ نماضوه كنغعف ا هن عدتمشف يزل اظزغان
 | لع بدلات وكلا ساسلاودجي تع أك هنا ديت زعواب لا صقاللتعلا لل
 مويس تم. دس درلإلاناو تابع شلال ركلات باكل: قانا فلارع
 كيمو لمال لازم انملابهذرّسلانم قرصا بلع ماضوامنمورض ءادش اذ كلزرنعوا اًمانمرا هج نئالو

 | لتاظع تادسس | جول ازعداةنعب عدا نان عزاومصنعز بسلا نبآ خب جبرمالا لا هزعبككروماملا
 ١ | هان تام ولا لغو ل رلالان مئات ييرانوم شلَتلا د ىعرشنا لزمن بتل نالت

 تكول ارمي مهلا دشنعب مناخ كعن مذ عاتتلا نمسا قي[لو نوهت ناك سونغ
 الاوربي اوس اناا ولاّ عوج ازبتعقع بع :
 قاراو نوظفيحير ومار الجازمناضاهبطج بلف ائاهن ثدض ارا افغناممانيل عله امس دسغه ىلا

 لف عاهلا ندا زمنا لعل عناكلاة تت لعيب از عم صنرجتخ كتاب ب ناضا هيلين اذالبل
 وكلا عؤزل | نبازعتحجر إب لبل ايل انموضاا«نئتجيزاككم عنز ظنح علا بحان ماعم
 ري وهون مو نالوا ورتلارعو د« لح ازاتسا
 دارج اعبر كحل اناس ارسم نعزبسهلايب نعومازعفتدلا اك ىلالازعلتالا هلا هازل

 كاف مولا نعم دنع دزلا 2 :زايكجذانايلبسو دولفو ]موزع لزهر عت: عراد بعلب كلا سلا
 9كم انني رلاطياولام اطوال از“ دوك

 ا
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 كرض دوز جزاك فضلا نالت يزمل ذم كم العض, يدين ننكر كرامدوقدعضوملازم | .ل 7 7

 قتحادعان نك غوللا رع حيز عل عسب ةجزعدج اسمي نعت اتططنو نزح زحالا ثرنم

 ١ انمهلبادييراكتااهدحالفخنالدر ءانانرلإ تال وغمجو دنع ةاضملنعضاف
 ةيانططحتلاةزعن سيخ نانو انوي نكادك, هني ملاولغينا رع نطو ش االسم

 لجان هلك حدس انإاز منال لفنانين ولا لنزع يس نك تنبع .وباكل

 ا الوزن عيبإتلارعرجا بيز عفتملا اك ماكبم يع طلت ادع وماي ت يونج
 يوكل وعم ا كد ال ًاشاحمابهان جز جالالج ثيزككلاذ
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 ا | ياكل راصااة لنص فلام. هيف معاة زعل ناكر انوا لخلابطعو) تاراشلتف
 فكتوريا | فالكم تظن ًتاوهو تالا ةنل درر فشل لع «ةز موبببملاورتلا نبا مخ تابعا يروا
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 : 2 تيب تلمع نم هناا كبل رازاسم مانام لحعن تاو نفةلاورف تل نو ةعيرمج كادت

 دي 52. نك ز اجا زون وتطمح هلا ز عت بب , اكرتطملاضلاو رز انلادهدجاي امتلأ رح
 م ا ضومفراجك ايدام شن را ماظشان:ةاورانسار ارجل لالخ

 .. تي يا اما كيمو كلر ديرتي لعتارتعو نعلن صازعزإازعفبلا طاف مز بعيب قثيلوربلا
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 وح نادر يوانم هن يكا انج كمر ىكت اقع تينا ٠-0
 0 , تراكم 0 عسل 0 لهشلا نهال رطب نين ةنلا 2 انككانلا

001 
 ا د يام شنابر كوكا بنو با ءركتلا نوال منالهككالاوزك
 5 0ك | | دين كك رتخزاوجسلا موا اهنمنس ءزلطممنوكلر تضم غلا ام ةيلعن الان: تلا ناك
 ,نأ مذ | | وخير وبومركل احلا لاب ازعاهسنيةجزعدءا#د راو كءازلولطتلا
 نو" نر | | اةلشنمربلا ءاراككعتلاكولادل منال ,اكلاةلفاءردكا منح نسل تدب لقلاز رك

 د ا كالؤازمع يلازم ارو تلاها ملةنبن ينل قنات رعنساابب ١
 0 / 1 | يتعادل اهلا لإ بدار عدا زارتبتلرازهما بنان تيزنيت
 لا ل“ رب مارد شج ازايرجانسا الج ناو تالة دشارت عي زعاض بسب اك هلشمعبردجل كراك
 ا 0 , ١( 0 | تلا ياثتتاةيجشرججزاآلارب اههرجانسا |ةرثكإ ارح اةءالو سايرس. نك هاند شعب هملثرجاو انهيت

 709 را ||[ تسارع امانه مب بك رز العدول مز تيا طع ادع بالغ لاف يتلا دز عنفارع
 ١" 4 0 ١ >- اعيش اهبف ثزجيزالككللذ ملساللاذاهرج انشا ام دكاراهرجاوب راق رج انس لمترلا ديرتلا
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 0 ١ يله اجلا هراحا كارذ ثلعجرا ىلا وَمن شا ربعن سردار عذرتحشعدعس نب |

 ا 0 1 محم ردع ل جامو يب 06 رف

 ا

 د ءادوربج الا كراج ايحأ فرشات مهردولو هينا عطن
 0 1 دس نس تاسيس

 ةاكانكامرس وو ال طب دور وع كين ولن مرجا لجل رجانلتتلانهجتيبلع

 0 تل ايميل عرجاشسا زلال نذاانارافن كندبو جبتي
 اقف |ملا شعب متببيزا طفايرهاد دوف سال يرجانسا ]بزل تبطو سلاما سلاسلالنبناملبسنع
 للرجال اخن رجا سلا قرم بنام هن عي صبف نر هتان هوعيبرباضصا زم راا غنا
 ألا مزم ةارئجالا لازما ؛ءافاككا كان: ن يلازم رعب ىزلاننىاككرعرب لوهان هتنلا رسل عوج ناكم
 دعاشتس ته م ماسمْرْفْعْ الجر ءانسإل جز عهرجالا طعومزالاورلامرموهمرجانسل قضم 2ناكرالاف

 نع كعانتلا1علاةزيض ءاخلاواب تلال نت عجبا زثومزمزاكاض خاضوا كلشي
 هللؤمفرلا ننال جلا رتب عشا اد ا عج لا

 ال ا واج لصعو الانا كنب نيج كنف طلو عي ماس ةنبكا
 اكوا مابا لان كوه قل هوجان سلا مب 2 ةاتسيماددانكوانكسلبل علو كش !ىالو ضنا
 ةةيئملسول-للامنبا ضل عر تراس لع ىركشمل اك يزبك عرس ذبل كسل ابكري كواملا كب
 مضض: انو هو كلذ هراضل ارب له ةربايزر نس قعدان لت مللاطترخا اج ءاحممرل طنجة وول عم مزيجا

 نزيزعلاة ب ب | كس خضرا زودنا زوج لا <لزثلا ءانرلا بف عيت بع ككاكم لالا .دعزفاد
 ْ هيحاطا هدا نم, لوزيلرجانسا اج نينلاسيلاةرتطعمتمار بج زعيتونخلا مي نمرعَس عننا
 : 1 لا م 9+ دعرجالا تدم

 لة تت از عرش ومامقرج 200 اهم واو ملا
 1 0111 يل عا

 امنا تا سواد التوسع 32 تيفو بؤلطا كلاتف كيضمللا ١
 وهنطاةلانامشبشميط خواننواج اولا كلها نمهاعلانن هم ها ومو دو دعت ال١

 كاف جلظفاكإش يضغدلازل صغوطوتلا رن : مل لاف ميطش ماش روهال اولاغفرزرحا ل

 لحام تا نجا سانيا سرج ا نعزي نتا قدام
 0 اذافرمت نوجا نصنع لختلنا َناظاكأ رجا لعن اطضا )تلقوا كالزلرشر مضطرب هده ]رعن

 انما عسويرادا | عتيبة ىلدع تلا كلذ وعد جدنا انوا لعدارع زرع ءامتطعا |

 حج الل ةرخجلاد لاخلا دلتا ل عهتادب جب زع6ملا نب ماسهز عاشقا ب هاك نيالامدانتخ
 لةلعشارتسبالايراكلاةبسش ناتيعإ نس انتو عا سبع رزوجامدطش حا

 تيأكوه عتب الو محا مطعم داتلفصملا لهاا ناكورلنانشب دننولعابزو
 يل ليج اننا الا وبلا زعل جستنإ نموها تمابلع ةئادب اعزب الازع با تلع
 ضيدع ا بسيزرعل# أكل ءاهكشإب ..دج لو هنافرغإب عون لأ ز عيسي مث : جلوب انشا نمو رجاام

 ْ ننالاش نينا دالبشلا يملا ا اا ا

 ذ مهن نم رنه ةيبطبملاةطشلان ممزعضوساءنبدو نجاعة انسحلا طيح ع

 ا
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 0_0 7 6 اذ هاررعرعكم ع لو
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 | م وح | 3 رنس رسار ل صاتساللام ماع ديزي نلزيجزع قولا هلا دبع ازع حلب ن اع 00 لا
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 ا اكان هزل اء دل رد دما برب لعأك ب زعفاط دلال
 | ةلاغاانبمالا تاو | عشب اغلا دنت اكلك نيالا كنج ل كلا دلل وكلو رنج فا ءأبامنعمما ع ارق ااا لع زراشلا لجدران سير ىاخلا سنن انكتو نيمال انلنخج ماوي لا بلونجوا
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 0 قوريظ ضرلعدجنناماطوزلارد اني زن زمر طتورلاو ميلعمتلإ صمت لالة الع هتلر سباع
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 / وزار اني دانكوك 2و ز ملا ىلا جوملا برانالغتازبإ!ل بعسل نفل لا يزج زاير رمزجدداماع
 اكمل مسالا نضل رنجت نشل اماني(. رشا زنعوب| لافي ملا زغغاضب اهل عانبرمسلا اهدا
 لأ | قتيل جاو ندا رانك نسا. راندملا خيول ال سحساوغضإ فالتغإلانترس تلم
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 انما عتاب اياز شاملا نتا ارامشلاك فس موصول |
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 الارسال اهككم نزلا نالواها ترتب نمداننساولاك طالع ثراصر بل ةتساككوز انمداع وحار
 انهي لا نب عمجبابةوورل كامل اببس دم وادشت ان اهابحل ذات كزلاوهر لوائل نان انرلعلا ةلازاناف ا
 مووت كازب هولا هوان قفوا ءانلدد وعنا املا دوا اص ارم ور مادام !ديملا ١
 علا يدوي نكن ني نعنا:ن ع جرواتلكل نب نإ زعل هس بمنع نعل كاتبة اننا مندل 1

 بيسر ناو نونس تان اةيرا جزم داي عطار اهلج وعش ض_الات لاخلا !تيازع كالا ١
 افضيألبزرا عوض مذ أت جسر خلاف نيني عرل قحرنإا طم دل زعزمو عربعللا تندد هدية يجز ادا ١
 ثوم امولا سرا نبا زال رن كيلا ذهل هلو نيه شعاو جلس انلا زال ملطف كس دن ثتلا
 امش دوس كن حولا :لوبعز نيس تل انك داههرخاو اهيل عزماناد لعلوم زعكملا نمو اهنراعأ

 نزعل سبأ موكا اًصوصخاما اوم ئئصتلا ذرانذإ !زلوماملإ و عاام 2007

 نقلا الاوراق هشار رجل اي بانل

 ملام نعسازع أك راوجأت ازموجإزمرلاوريلع شإ آش | لوسر لاهل ازا تيلع عج! زعغناتد
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 نيلشملارماضراابح|[رنم ادا ا.لكرموالاو نونمتل زهد نمرالا ههه يع ةييؤماالانينتلاطلاوهابعتم
 اف هجن نبل لازلنا هزار اا سك | ىلي نجلا زم مامالا لاامجإخت يلو امهر ا

 دبع لمار ءاذإ يلغي حك ساو جيلا زم رالي راجي !رزتاماسلد
 ةكةزاكابتلا اهعض وتو اي ياله ةلطتس برا وانس يضم راههبعلاو 0
 | فياحل وحان اكروالا ٍلعيرضبام جلال نلعيطعب هوبا دعوا نيو مهوب تال مهطانو اان.
 ١ داش امالكيببرت راه ل عرس امر ام خلاد عدلا لسا زم ونوهت )تسال الين

 دافنغلا بي يالا أك اهماخحاهعدالام انشا تيخادابخا مع :لا راك قدح 0-0
 تيتو بع ترن تلال ر بلا خاتما دبي ازعشك ازعل امر جهان +
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 ادنعز عيل شلا نمير جتلا فصارت يقفل ةيل جورل بهاد ءاربلا غب ج حل وادنب اجت أكتر
 لال جر دانوب قيوم اهني كءاناوماضرإ جال ينكض احاناعز سل ارح رع شادسب -
 تيرا لالا جمب نبعد اداولبسولءانتلا د شس ايفر اهم داف بيرج الور فلاظن

 'تيطعلاوارلا_يغلاعز :وجغلااهلاغورمبلااهمرب هيلع كشباؤل ابادتلا هولا محلا اوتلا اتر

 نيا تابلح اراها لفا السر معان بزب نمر غيل زعنب كاني عع نا ٍآ

 <” ةضادبعو الان اة ملف اه روز عوار اه ضواهراف ا وكواش هرزداهلما اميرانا اوءانجرانخإ ذر

 قالا امال هلت عننطرعورلوفنن نمل ارم ارا ابحا زل ومب ل تلين ازاي |
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 كما ةايراه لج افتارات مايمكن رغما هال

 | (ا1ناملا اهولزنةمئلالشإ ماس ان تلربع نموا هيوم ماا ىضارانماضرا يدش ل نجنلاسولاف
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 4 1 . نا عبه كلان اجفضدنم حره غناط تالت الحتاب الغلا بازعانس

 5 1 لا وضعا د اةرفولل فدا ئنم كك ضرالا تلبي ض ناكءافرفوإ لت )بلع

 | داوم يلشلا بج ,مامراوتلا زعل +ابلع ادب عو الملا ىلا 1ينعناكسنبازع
 تال هون لج ونماهتاس وتابعنا .ىلادبس مالسالاه لري زمل
 8 لعام اهل جزم لككامرل ولا مرسادمم لاف تاهت انانانلانهتشلامهدنإمألا راش نافاس

 ملازما هو ثرانإزما ويخامنيجلا ناز جاهرغ ناقل ثيم اناو ىئارعلإ ضرار اوتسلا

 اس يوه يو ببدل مص مس
 ص يزيل سلا تاز اس دلانكودهعهانتنر | يمن نيلشللا عؤومامتانانمافدتمز لدن املا اعيش

 | ألا لهن لل ل سمتادنعإلادلاملاة هن نبق يجزعيكيد لني راككر عش راه لع زعزل جن ازعضامعنإ

 ريل" | اب اللاضاعاغ عدلت لامه رافرلاولاطخنبلسسلل جلال رضرايتارلافور هك جلزحل ا نضدازم

 كتالوملظرف ىسابرمرسللافخعك رانضتلاوب دوهمل اضرازم ءاتلانعل لع شاعبعات انلاسلاذةينع

 7ك ذغرخير رعاة ع مز جو هلا بب م هواه خام ءولعوا ضرازماشبئاوجل مزواةتاوامشاهنم
 , دوب فيوب كاف انا اها جرسإاكلاذف كلذزعشلا لا تاب طع هاري عدل علظح ربع 2/1 3 :لر ءاهعودؤب مربا

 رم | ص 1 ةانوكتإ هنن |س! الا منعرا آت نعينلاسلاةقيعزعال هلا نعزلاضفر عنيت بدانعفتو

 ّث
١ 2 ١ 

١ 

ام ككاماهارشن ضم اع دن مهطعإ يأت اوتانجبناالااهتخانزاىالن اهنعابعننازعانارلاطناهنع
 ب ا | ةزغ

 ا ”لوغز مثاطل | نعنع بمب لالحو هد لوشلادس عاام مهطراشد لان ماسر ذيزجاؤتاانا وبلا روججا
 ها | طبع ايارااهموماشيا اهل غلا عزشازا مازغلاضر ازعل لع شا بعإلاشلاسلاج قش هه ازا

 ١ 4 ص | دا زعيتاهز مهر از علمتم بسب منلاملاة ]هجن ءالعلا هو نعناومص نحزن كلذ ببعزم
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 ن” | راو سإاجام ماهم وامه نول هربا عضرالا كزبز | لع م جرانخر تلتها ل علتو ملاو رجع هتنإ لص

 .و زل نر
 3 0س هد 51

 ا 1 0 نا د

 3 ري ع ثرالاكيوياطوجاواهجرعاذا دمتل زمنا ناب! الل خلاق ةرانننعنإازماشولنعناغالا
 2| ١ ام نعل لما مولاسر خا لت لبلع شارب عيل زعةرادز زعم إ ال رعور تاب وهج درزعتيزع
 2 اتم مد 7 "رالف حامل نم اه. طمام اهنعئ رووا كس د عزتنا كاذزاكاذارتال اردنا ضد ازمنب اهلا



0 
 أ

 اب سا ا يقام را
 ىلازجل كولا ورمل هنا طصهتاالوسرناكذخر هيفناهوجاو اههولعاذا رابااللاطفر هلال هازم 0 51 7 34

 لافزاشنمز عود نعراقصلا بين اهورميواهيولغب رسم 1 ال ..-1

 نيالا هدد عينين نموا يالا ضرا عش د ىرن تغبك اب عهئلادب مسالك ل اذار. ةدروا تتح 1 7 : رم
 اسلام. ىلا ىلع :بدلاة هب نهعثلااهعببتلالا | مار“ 4 3
 لافوضرالا زر نود نوتمتل نما عل عراضنسالا ةالحا ات هسعرجا زج مادا لميا نكر لمد ١ | يا ا

 نيلسلافرإ ف ةونع وتكمن اكنافسلم او ردوا نحن رطف نوكبن نزيل زغ ازممهربا علم حال ئؤلا لهاا 0 0 7
 يلازم ول ةراك يدنا ةنوكم كفا لساندد كتل قربا فس اهون لان ار 0
 لاعلان مان زوج فاو اهيعاؤلونمانسرادساكتاودوهبلا عوربخستاك| | ا
 كك أد لال [ءاهيف رشا تسب اككزعرال نوكم ملازم هولضهاوناك عونا اها علب 2 2
 معدن زعساو بععتماعسنازعدبح اك يلع كورلا جر تل جزم ا
 تالا نافازعيإ نعباضد ديم ١ ب دول دي لا 2

 نابل اك او مارا حام ممدش ناكل ربل كلوت حلا زان ولاد ماتلانبميلع
 هراحرانزهال امض ارادوا اوس ملرا حجم ملال جف تلحيزعتلاسولافمنعكاززخا ملاكا كزنملك 0

 لشلا ياو نجاال علانمملكت مخل[ انآ ووآ تحول لسا مهلا ننوه اك 0 ا م :

 علب عبعي نازعزبصلا ببنتللا 5ك قبانزلالانهرب براد كال شالا 01 7 ظ
 لنعإ تلاع الع تورلاوميلعمت صمت: لف سدصدال اؤميز تنل ءمئارّبعا انعم لاف نرزالاطعرعإ 109 0

 انناكساوم أككملعزرضسالوا هيلع نسم ضر لعبا و كزنضجينومالغلا لاب اكنإع ل افقن م ١
 ا 0 ا كاس اوسع )

2 2 

 تافم اون انغ لا اونا يلملارهدخز دهرا زل زعزع ةئادصاا 7 5

 ةفارماتما أك نوراكإل :اذلا ودون ناكر هوطغن الذ ةتعإ شفا ضرما رج كك زم ل
 هاب زجل كما اي رطرما ل تال !تيالع هتادبسب از راتس نار عم تلازعلهس ْ) لي را
 ا الط اد يارا نو زوضلازعراتشلا بي ماانشلن حالما لعل لاف مالتسلا | 0

 تحال لجنس عدلا عددا مولع كربلا حالها سلي زلازختلاس ١ لآ
 ناعرازقإ اك جرا 0 مآبا كيامطمتيزجلا دلالة قعزعنابازعتلات | رم
 ناب البجا نسجل ملز سلالات لاه ترابط ع مشادش ديا زعانبانماضج زعم ويزعم | ا 00
 ريدبلا عفيكو نئويتج للعزل جلا زممعنموا عنعزم عيناك[ بلا معيهبارل ال بجملا جاحد معرلو ماسلا هوا 0 0 5 مز

 له ؤرعلا اك شبلي انيجاتلل بالا لخلا بازيلا ازرالننإام 0 0 35 ١

 اتانبضانازرادلادخنلجمل د لطف كلاما لتيابإ عسل ادا زعيب رز دردا ميز عطل زعدما بجد يل
 لاهل نجا هعزااوج ”رارل ل كام غو راجل تلال انج لباوم ءاتملللوعاماهودودحاطلا 0 ١ 1 ل

 الفيزا ضرالا ناكان الانف عاملا جيجلي ماضل لانا جا ءانجامإا لاو صيد زوجي نارظ ضر ضرالا تن اكانا

 | هتريتمرتلا ئئارب نتن امنوا نكلاز ل ا ايبا
 كاد ماننف ببالك عريالساثلازمالكلا عضو عوج زيسإ اجلا اعز مزاكك كلذ وسام :ءازعلاوربلع ْ ١ ل 0 07 ١

 00 ا و
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 22 3 اومشإ ادا لج زج كالالادرايجادسز كللضلا وجمال ىارلوسرد هللا وعل ءاضاو كادزع

0 " -2 , 
 ناي نر | | ةكيطمار كتب فل زيوطعا الزمن ل قل يزكالثادالر نعام دمدم غاب سافتيكو
 | غل | | * نتن. | || مفازعت ثلا بمب نجلازهعتنا خا زواايننلزعريع سباءالف ءارمستضلا سناكأن [لاظض اردانكو
 0 0 , ا لاخلا رم امبةزاكانيزلصلا عيرعل بلع ادبعإ ا كاتيلاهوداهانعزملابب ةيزعبلاضدت#
 و عدم 7 ظ | ةءاش امن عير مل ءامل ناكاز| اضف ءاشاميزب ءاملا ورنا لح كزلاوهوشيشمم امي ايو
 نجع ا ويب نتا رمال لليل عوباعم عا عاس ترب تلاعسبب
 اع بكن | ” جيمدلاسلا رخال "1 د1 0 عما ومر عنزاههزلازعاهس ٠ سم زعوزعلا معسلو لزب

 هك - ١ لت

 1 ةياديلا 4 اداعلاوزّلا عدنا: انانِصب نيلشلا ل عيت لاو بلع تصمت لوسي كلف منيب اللاظنلاو أ

 ا ا
 يي 9 : دهان: و 3 كدا 0

 ”٠ -يء كييك 0 يدإ 5 نان 2 خس علم زل از نم شن تب ربل رهو اههرزع ءاجيالف
 اد <_ ب. |دطمدبو هزيل نوك لترا جلاملاهرلت ة بعت ادنجيلزع جر اديسسنعناوغصزعن إلا
 اه. ع < | ايفر مس د رظحل تسع ءاشناو نروبرعإ ءاشنا علاق ريرش عيدبا يرن عر سعب م تبغ ءاجرتلهيج

 ب 3 0 . م

 |... تر ام ليلعرشادبعا البتلاملاةك ماكان عزيز مساشلاىذنانضهزعزبسهللا_ب بلش مل تلابلع قاد جب ازع

 | يي جيت ب موو يعحالاا جيرمان. د رخل: تيكالك هتنادب يي زعسمب هلرعنإلا

 د تم -3 0 رت ءانوكنانالخلاو كرا علنكاد عب الغلا ردجوخن دن مرالامموهتشغ ءادلإففا ءانسمووشنزا

 جا 1 3 تاليوتجئمزلا ارخص جل اوصر عبتلا عاجلا لحب ك اخاو كراج عام عب للوزير نم نوغتتسف

 .| الانترا ها زعدتوم اوريلعندإ طتص منال وسر لان كش لت باع | همس |زع عضل |زعن ارز عغص
 0-2 | نظاحز | بدبس: قفار طاكت ل عوتبلالحراشبنسالا ننال ءاملا وهو مخلإدضطتلا عجنالغل

 : ١ | اهنالاك لموت كراج عم نات. هلسالز الارامل رزين الابن يتلا_ نايت

 م ا 7 2 اكبلاولو هن عرس .ا هبا نائبا يعي اناهنجاساهنهونننسم# زعلانبب نوك نانسملا 7 2 .ش

 4 0 200 0 نع ميزتلابلسهتادبجيازعمهئانبكق ركن 1 انازعمما بهي نعتمد
 : + هجين را سىيدورم ع هس دلتورلاوميلعتتنإ لس هاى ضل ومب نم لاف شد

 ا نزال ا نك نأ 1 الا ملكا ماتش هداك اضمن ب داو عموم
 2000 4 ذأ همك لبس دات راو تس الو سر ىضفل نتعب يزعج جار ت7
 7 ليد ديزل برقا عقب فد ىيي نيكل عزل نيتك طيز نال عطا ربنا
 د 0 5 1 5 4 ورع ىلا نمار فر هدمع نادين كيج هسمشر ىلا فب سطانهد

 اي. ير اوال [ 17 مهتسرانلككةناركدو ءزماوازلا لنجل 0 ويلا
 !ءإ ٠> خخ بمول تعطانساز|نجلهسنع علا أكمبلا جانب ىنئادشلاى لعرب [رلارثجرانلا ا زرملا ماملاو واما هنموهد

 |. | كطاادو رم عنان جك ورلاو يلع هنا دتحمتنالوسروضنل اة لحال اربع ينعش مغ ضنحزع

 ذأ( اسس لتيالع ادب عوازعدلا بضع علالمزبازهن يسار بوصن تت أكن كلا ذل علا لمان عكا
 [ تأ ربي كاسل رمل يلع ال لحب هي طمالا تالبتلا لفل يش دلت عدلا سبع تدإؤصهتالوس نخاف

 ا
 رد 10 ةتمو بعين نازاف فس انزيلغساللا امال نم بمكا ليلو كلا هل عيت



 لل 20 : 1 5 20 1
 زكر مالك نضحرب منعا ءاهطضتجمنمبال اري دابلا لها زيبلتتعرلاهررلع هتباؤتص هلال سر ىضجلاف ١ 1 نيت 03 ' 13

 ْ عطرك جرا هبال اناا عن مدان جبن يذلا لري 0 /
 ب تيم ءالاوهرلافو :لارهرالو ثلا عطن عاسباكتيزجلا نمو عزمجلاوهو مالا ءاملا علا لفك ددعا

 ريو! اناا ض نزعل بلشر تجتمدربلا ع اكت نا عفنواكلازماابا
 اللوك لتم هنأ يستر غ رت تشاد هل ,مداملاو لكلا لععزاو املا !ءاؤراكم يم >شاطئالانا 0 0 ْ

 لتي لعهنذ ثادل ىلا ءالكلا كننعلا مىشاوم]كانالئن باتل اىاومنم ءاملا ]ضف عنج مرمر 0 لك 1

 طع لت وحر وركن حابملا ءالككا| ومزجرحأ سل وحن مل عنمول ال متم ازع 0 0
3 

 لتي لعمل ديزعزانسن, 3 ين ييزعد» اسم هالك لش اوم مالكم ضماوغم زا عراب الها 2
 للاخ منعنا ماسلرباعا نعي الكل وانا مان دج نيل انالافغئرارلا ءامزعيتلاسنا م |. بل“ 0 ل

 هم تمت ا يم حم هنالك وئراولامامأ ( 5 رد ا ل
 ملئت اداتثلا كباننللاءاملا ناملادلإتل لاظ دن طؤتنملا نتا هيز منوف ناثوعل متل ئطتورلاو 2 87 ١ ١

 تلات داوو هلا هيت كلارا يلا و وخارج: نوف ومط عبو انني ىلا حانملاماملاباتنمل ءاملا : 00 5 0 ا

 . | ايلا باكك ضاوي ناكل قانكودلو انما بدهتلاو بعل دنراهطالاوجعيؤعالازعايملل .٠ نأ "ا
 | العشم ار وزعم ظزشمز رذاذ ط هنو سياج دل د كبؤورغ دن ديكر ئيرطلاولا زلنا د 0 ا
 مياتلعتابشوإهيعالةد اككراجالا نعرارملا ةرنكرالا ننام 30 ' 5

 رك ال تع رف ا ع 000 ومو تلثل|نكزعسحللا |

 نانا هلاظم مولع قادت سدس ةلاعكررا ايلا هل خو اههضرا عضل, طع |لتمملاو ظ ْ يح 6 م نأ ا

 نيعضملانئملا لرب ملا نمثل تب ضالا ناو نمانانججا واف ما نْملانمضنإ تو | 0-0 ١

 | دقكملا: اكل زا نبازعيل لا زعلم.درمزعاقملا كى اكرع الاب لاو زي رازملاد |. ١ جو تقيم
 النفل[ سل لع رهربا هاكر هر تيجخفا|كرل تو ملاو دعرش | صمت نال وج جتاإع هادا 3 0

 تلائئيالت نانا 2 ام تيما ا ب ا م ْ 0 يللا

 نمل انغانزخلا واشاد انسوخ ام نون اان ان تف ممل الوعل الاغا 0 1
 دواس لج :لالتساللا نت قادير عت تلاحم خرالاوناومتلانمان ادن دوهيل | 0 ١

 تليراطهشسالا# ريدا لارا ارا ادعس ظ 0 3 ١"

 ْ نيثاللو جيو ل علراسا ابساناظ اهبعز ناكانا اما غض عيزب اماهأبف تاكانا م ءانعمتدام ةاانهدن

 | 0 ع وع زلثلإز عزب شا ميزا اكضبان وهلا نعونومذملا]لغشلا لوبد

 نال: رى | اس قل كساد عيلاو دلال س0 ةرتليلسد دنع دز جوة نع

 كؤوس عزرا ف علل خلاق ةاناتيستادبعن عضل زعنبسحلا بي نعدإازع  -ارت ل“ 00
 151 اداننم كسا نكران عينا فك ضلادتحلازماش ضالة كلن نمل ١ لا ل 00
 "8ر1 لازعاعملا لع ادنعإ اناا ذدلا غر نايم نع اكس نيازعنا ترجل جزعرما بي نعت 10 0 1
 0 مالكلإ متجاماإةاكوادز,وتجنإ قبال نانا طيللواخلئ زبلل دعو: تبوح ا أ 0 ل 1 5
 2عرتاضراللبح المال وم كلو ءالكلا مت اانر لزم ]هرازو ملم اتا طع شارب عمار عواقلا عيترلا لزرع | ١. ل ١
 |ةةتاضدزم بتلاوبا هي ازا دزب ين لولو نمناكمو تنام انكو انكاهسمتلا»كضرا ل ا 1 َء ضد
 0 0 ا

 ٍي



 ُرَ ١ 01118 مبزاوجالل انه تلَذلإضرالا حالو تلا مهلا و ضجزإ لع سورغرا هن عرز ليم دح

 مح 8 م / لنزع تارمسشادس ل ثلا فل ضل كس زع هللا ير ناكر نكد كازا عينار غلا جاما

 14-27 [نمأ عاب: ]ه<نعمتلا مهاكل مب اعادت بز ىهشباللاد اهل م ظراشل بلل طردمبم ضرالا عدنب

 ه4 راو يتلا اون طخلا سرايا ادنعدب ل: عربس دياز عساس نع كاد خبل
 - اه 0 4 0 _ ص طامسنبا بمب نومعنج بلاده ونوح: قفلاو بعزل كلر تاغ كابسالإ الو
 2 هر انجزت .ءناوعم رمزي تملا :لعزعتث بحب | كانتا ولو ينم لع قاديزبزع
 ا انرالا امد كة ناطتلإال ان .دالا »يرش مشلا الوطن مالو رمألا مرا عمان حالا هلل هتان نع

 5 تح يل سلم سلا
 0“ طا زرالز جاده الا حيا لعهشادنم در جوال جهز عن اكتمزازعناومسزهناتضلإب يأ كرلشم
 0 اورو ع يووم عدم
 /كاانراسج نليضفا زك ىو بز عنج نزعمجن علا عازلة سعب اكسال اقتل
 | تكاوننم مزجو خلان عراسلا بمب رجالن اهماسطزمزاكتالاطف ماظل ضرال ا اجازة رغمجالا
 | اءزتلاس افراغ والا مانلإ دوز درالا نامل ر علت ل عشادبعإءانلاسلاه هير هيلزع

 3 811 ةاط لادم |رجؤشاهازعج إب ازعيلاضجرجزءشحلابسب ميورجالف ماس لمزمناكتا لطف مانعطلاب |
 قس تلادضانالتنكادزكأو لذا تلا: تل لعرااتلا عيان رماد تاز جانست ناس
 كللهجا ا هاك هتلا كيف لاذ ضاحاناورل الع هادبع مال وعسل سلا ايل ديانعزل انضم نجرب
 | دطه بصب اماتاف ماططلا ضرالارجاوبو لج هني نه بصعلا عيت انل اعبنجرلب خا لوادي رج كرو

 . قرب اها نااقاهنمردنلا بيت خا الف ماططلإ نمرالاةراجلا تال اطنريدبلا صنت عنصامبلككتنهنل
 *-| |[ةبزعسستم بب مس ونلا ريصضزجرسإ مس آرجخ عنصب يب صعلا باتو نلاوش ألا
 لكك لعزولمابسن اطاتلا د وككلا زمان زمنولم عملو تراعيب دقات فلج انليلاةبازم عر ةلعزع
 دحض الاد نهباندنعرولماعنباتىماتلا نا نلف لاغتّنلإ كلن نكبلف لل اذضلاذ كلا: زولا ماع بيرج
 قت كش انكمربراه لطفا ةمامطلا نا تكافؤ امدز را امطلانغاإنتمارد نارا

 | اكمال وا فن ئ تورش هومب عضم كلذ غانبلع العد لاذيونلو سرا 9؟دند قاطع هلانتازم
 1 سا مشحتميوم لب اهي سجإرلتللو كلا زهانا مال طة كلذ 2ك سس دوف كلا شغاف لماما هنهنع

| 

0 

0-2 

٠.) 

159 
 )ع

4 

 م
 ذا

 ةعح

 فه

 ١

 يع“

 الكعوب امالجادنج نر مادتلا نم مامطلانلا لطول رلمل نه دلضغ اعجاب اومال
 كم1 الرج منكي انساه وكنا احا جنا تمد
 هبازهزاهمنبدوادن زل زعدعا بيبو هسزعاتملا مكى لكك ون ني ئه زضورانألا
 1 زارني داجرت بكرا لاهفينت اتوداذاهتدد مولشم جخ هل عرضرالا نوكيا ديلا

 | سد, ثّكحلا ضرالا لن وكي ) قلازعيدلا لال تيا لعمار نعي زعبثمثن بوغمهرمورسااللاةزنتلا

 ا قون ولم خب رضرالل انتزعت رلع ةةدادصب انامل ةببعشز بوغعجيز عناب انزع زل
 ا قصاب انما ملافاسدن هدر هيلز عناومصز جول زعراقصل يمي سلال نان مواهلنض لك, داجاخ

 1 كيمبامذضاادشانااؤاش اذارسإاللاف اهجعتاوا هلكت ولون لسير لاص مران ودب م يحسم

 |[ ربنا قالا مز نيالا رجالا لشاد وين ردبلا زمانك رازقنلاما
 م حمو نام سمسا را واول



 نيل نو اهرجانسا وسم امزح نر[ ب كرب زمرد كمان ا 0
 !انناماز هن زج يبزه حا ميزع# 0 اعنا لوا رااهنعت نارا انك | ا 2 2 4 '
 لاكن نم بيوس برعلع شجن اعل 00 لذلارل عزب دنع ل عويومزسحلا | ا 0 خت ١

 ةعكرازعيباز لسن تعمم بي اكابتان اراذامربااللا كر ضفتساودازامتدع مند صشاتذ | ١ 1 : ا
 بزارضراتمزيس لكسب عينة هزمخبة طلال عن .ن لس نعتلاسلاة زن[ لعشاربع ع 0

 نيماربلعراكراةنل فلج لاو بجد ذومجبرؤسورعع ارا مشل /|صغش ضقت از ,دابلاوردابلإ !دءاصيواتم ا ِ ؟ 2
 اًساتمزير لكك كلنا لالا صدالا ليضيف مطخن اب لكل للاكلات يس ع

 ةميمار ادارات متاعبجاكنلالاة وكر لاري ل 5 هيما 0 7 0 ا
 ظءاهألاز |زوثبومجشدازطنجسص وح عز :رزا مل ماو يشلاو مابقلا عيتل عندك: بلا ورنبلاوزم الا قت ١ ا ا

 - ١
 تقالفوغ 0 او نيسان اههي شنان 1 2-5 ١ مالا

 نيج دز قج عع مد أك مابقلا: تلا لعد كدنغنمددبلان طك اا الاف ديلا هتطعدنلازم
 اشم ريشا هزاع لااا ديما ش تل عت ظ
 ب تال تلا طلقلا نيش سل نر الاقاعديدهفل ضن ناكانواجل عتيد اهطج اهم نامل“ ا
 «لشل نعل !اجلاةربااللاث يرغات تضل كلو ورعاو الازمان ونسال جيو زكغلاوؤهلاهنايثلا ملا
 : لافمعرلاريوبالزو تاءاضانانن ين نبن ندا دام هلم رايز رضرالا ظ

 يا لنص هتلالوسر عا كار كولوشلا ىلع ممنم اهم عوز جمثلا جيغا اضاهجاصارضر الاوتلنمشتلا
 انعببعتبن نوه ىب ثحرخا ا نقتلا 2 داهدرمعبزإ لعاهإتا رضاظعان هؤازنيهيجل هاركوملاو

 تلو

 نيكل ب كالا نوح: ئزيلائ ضال طبت نكي ظفو ماهو ضر ]تلا طال تلا نعشلا لانا
 مطاط, بمداعإلا ,ءعاكثلع هللارتعابانل اس اف بشن ب وطعبزعز امثل! عطوناوهصزع
 ارومورفزع راهاتاصانكقلاذه ان. جخد لافت حس دانة مولع تخش اورزيىشادبعما

 ٍِِ 0 ا علة سم مطعون ناو كلذ مضاانبلع

 .يضالانركو غلا ودنبلا ما كلون عز وكيد شلل للا عينه لبلدي فضانيزعراتزعتا
 نك اواييرجئامزمرالا ضدِتلا سلف زهرلانخنل ايدل سا الان يمل اج دلاو للاولاد
 | | يقر 5-راورئإح كلغة م ضيورشرالا >نانع :ىزل مزيل انمرق تصور مل طق دمام عزعوا |

 عل ممذسو عابباكذ م رهوفبلفلاذ ونعناكوفوه اًماوز ثج نشل )ضد فن اناكتاخشل سال 7 2
 كيلاني كنف كال ازرع كا لاف ةعامهن عض ز عزت زعزجسملا بير كراش نجما دنتانمضيرللا 0 00

 ضال نكره هبل لسلادنعز نركب رش !لنملادعي/ رع نايل اة شاسع دانسالاا ريغ سمي ؟ 0 م ل 1 ١

 الدبه ورنجال وانس رضا سر المنيل يملا ديا را لل
 ماع طلإز برجا ضرالا دن هدب عيان ل ييزعت عاملا ير الرا ةرلعل الع ملزما م انايانبامسأ 0 000 -.ن“ ْ

 رمال افكلكر اشادرتمالا نم ءكلفطت تتضو داني عض قزم ]ومهما لسه معاة 1 0 2 ا

 اهيركو كاز اور اننمإلانلب راالاة وتابع تاب نعنضلا بمب أك ل
 لكسب ع شارب :عدانشالا ف سمي أك 1مل :لنلازبؤن د جيفملالخباكاهطعيضام ع 4 ظ

 اهلك جرا تووارتضزكارا كل هرمون نس نينعاهلضإ افتار مرالا »حاز الا يغل الاخلاق ن0 0 0 7 .

 نا( لا ضرالا للنادي رت اؤتيطلسمقا دبع هيلز عد دان (زعزبسلا سيد مما نانإ لالا
 لغرباانلطا اها: بغا هضدارتنج مااا هلا لل جالف مولان واعيد اكرام يعاملما |. 75 00 لذ رد



 ْ ازيا لها »راج عوج اطا ل! نءاهاما ايرصرالا] اال ارسلان لالالالا سخن جوملا

 جفا لم :طفزحوملا اهاطعن جلت كرلاوك عمها وتم هتاطوس لهدف مس! الملف نلتلا» ننقتلاو

 | كامل الب ذيل خويا لها دعيلن نحل لافي الع انا عديل ز عوامل عما عب نقلا وهرجلا
 ١ | ةمرعالملازعبلانضهدارنسز عزبصلاب راكان لاو ثوان ازمد|ماوهانهدم.قنلإ طدزغتازلا

 / ىاقلا جلا لزج جدلاغزعدإ لازم تلا زعنبنحلا بسب سانا يتلا عيدزعمازلازجالا علا
 | تاهايرا ريالا لم لاغلا:لمادلالنلا هوجوؤانايل تشن نالبد دب مرا زجر عملا بتل ع هلار عما زع

 | مال رويزص» كلدتاف كاهن عيل لا اربااةميرلسا نةزاكتاد جامل ريدؤوورم نايتس نبتسم ولعم
 | الطاهي نانعرعيبميزعات هاك زلال لعةاوزعو الشمل ةيزجيؤع اوف ابرجني الاخ
 ١ قيخاملراف ءانباند لجو ار م اهيوم وهنا عملات مطرأتج طف اهلا دار: غال اب رسرال ]بهل رازع

 | كفرالااهضاعم با تامل نبال: ولحم | يل عرمرالالل3 عيطخد دراعة! هنفاهد با كنناكمثلا ا

 | نيلي مرالا تشجع نعال لعشادبعإ ا ضانسلاس سين ذا هنلاعرباعامممدالا ب اوم ٍطعطاشارف
 مودم نار نوكاالا هنا مكإا غيناكزل الا اطويرجا ل3 لس لير انج لرش اهلها رشغا

 | ””اهاسلتطان اذالاة لتمر عاربي! عصب دز عش سيزعيابزعزب لابي نيرامتلا اذان
 ا اختو نان اخت: دانا ني ديت لك اد هعمل ذا وشؤماةلمارتغ

 | «شاركعنانلا_لاغنوجبز عيهرارعداة نعت بسب انهنفاسد عربا 2:ناككالا فور رجال عاف

 ١ يك وم» هير ناسا عدالة نال ةزيسا

 ا اطال يلازم دال دديرع به ابسم لغلاف يدخن كانا

 | | كايضنتج تارطعتدادبمال تلذلاةانخلا ضل ز جوملا [قابلازعاطا معز |بميزعدبت
 مز نساك تنم اهتم موز عمشا جرخااهارطع: كاهن ناطلشل زاهي مالا هنؤمنام

 | لك جي ضي هنتوا مركازماعاكل نكي سسااللاةناظلسلا حرس كلشلاوا
 ظ | ني طفت ممرات نعم دول ءااهيدملورئيطعر زول ناك[ وزعت لكيت ا سعي ادلاس
 | ةلبانم اةركام نوه ذشإ مثناطكسلا زل بحاص م يعيلا نون زنكاد فاو نؤنللم نعم زهنوضتر مدس زم
 ايت نجهز ابجي دالالا دن تااللخإ اثم لت لع ش اربع لزع جكلنعبإ لا ب مدربا زحادنعل ا هن
 طة طخ الاهل اهل تلاد اًضرا موف ديرح ارتبطت ناد جال لغلاف دك يمس زن كس ركل
 | العلا ىيدرعتلانضهناوقسز عرس ابعي كضرارط هدانا راف مطعما حو معملظالا:نفاعيب ام
 | كاطرل] ادعمهردئفاعإ اهضميرتجام”مردنملاب اًضراطحر نموكاد ل جرزع. نامل اة يلع هرعإز عتيج نع

 بتلازي رسال اف كندمو زينب ناكؤ مز م ناكاماًمبجي ننس درججاذسا اهني كممزخدا انا ئجاعزلارضرالا
 | رالف امش اهبلجؤننن نكات لاظف عرفا |ههنفونمرالإجان جميلا رجنلاسلافدع امنع عرز رز تل زكينع
 | ”اهحان بز اكتال ا اًملثو نيش نمتوالت اهضوضرالإرجات جلع ننلا سلاف دانشالا ذب بسد
 6 نع نحلم ب مظنزا للم اهرجا حا سالف دلو زيئتس اهرجادساناورتإبالغومتنو رمل عللي

 اهعش شاضرإ و اعورصأب شان الارجل هزكاشكشناو
 2 هاَويَم د2-ف نبش غزا ٍ

 اند دانك ةزدوزعرسإ حامزعوجا بس نعتعاك حالا ء ال ضتعن رأت تثمومب
 اًصهإ]ِضاهِفْكَلِل_ضرا !عسدارالضملاتاممه املا نامت ناس ننس كلؤرعول ضر لسورم لف لدروس اتابع

 :٠ تساهلجضلازتنان هني و سدوم وهم |



 كل ول يزل رد ىذا زال فلول يذل دارت ينل ند قل نان 7 1 5 8 شب 1 7 ١
 ٠ 2200 37 .نم نا اظل 7 )ا 0 ل

 دال روف 0 "4 1 ا : 01 0 7 ل

 1 6 يا
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 ا ىل و يكل ليعتلا زا بوربا ساهل تفاوقلا لما ءاضغا لطم هبل نب سم ناز قف له ذات يتلا |. 2:32 .0:1٠

 نلاةني هراعلنقترهمازمىاسل اكراءر تتار ١ ناو أذ شااذاعيح ن ل م 707

 عاج كيسحلاورإرز همن هزعسسعزا ىميزعيدازث يت مي اعرب يرعئارلاد | | نان 770
 نإثالاىطخنال لعن ينسر شع الطفو ”ازعنلاسورإ اراه. كارامرلاخ مك )اهنا زيا يما | ِ

 باهاهرسو|نبنس تال :ذ اف نقول ضن لات 00/1 الامان انتعتساكه | | "هر نو ا

 غل ميقسمنذراهزاكي ك0 عك ئرلا دم اضخم الان كم أ ولا ل ناشف ماعلا دكا
 ::للابرزطب انكتري طم شاششوا رفضا امثلة نعلبو كاولاككاذ علبتمن ان راحالا النا: ةرولن 1 22- 8 و

 نجا ساره له رعلؤلا دز هزت ةدءاجت نكي انانازانادما | 2 ب

 عاش لج اتا شلاّنل علا وا كلر بكل ىرأزلا خم انيزيحارع هس كتان تبعد اذا يه كج: ” بكر

 ”[دهاشرلزتفاجز اكو بلا رجانتملا ركبت دورجاشسملا نجلا هرج كليم بتاكل حاولا عامل نمتعتتس |. ٠ عر ليي ١
 نفعنا ل تل عرزكترضرا ل اون ننال جانسلاب دس مارا هنتلاذ عجماهذترو ادي لا م ا 76 4

 اتسوتيالعر لادا كلن ةكلاذ تازهلا تعز مهيازج يدم ا رعسيعر تيزعر مانت بي شام - 0 ١
 هياعترسان اود رطرمد يم 1 ل يسصمعلا 2 حج < تر
 العابي ءلهسعاتمل كاك دانا زكاناهزجأ دي صرالا خانم لج رم يفور

 الضبان مرح ]ةمنسإ ضرال ان امررسأب :اةناناتا انج وامل نر 5 ا 5 2 0 و مد 2ظ1ظ1ظ#ش*ش 0 عيل درع رج بدلا رعرارتسلا سيد 0
 00 :هلاروب ا رحاب هانسم دامو زكا ل هئءالطاراصبنمالا هني اما "نا محا 1 2 0

 ار عت اهازعناارع كيلر مل عت ن تادتعز زكر كبل نه يانا تيبلا ابابا 2: د
 عير نونا سما ذاتتسمهادبب عاطل زمزازعزاطلتلازهجبان سار نجتلاسرايرثلا | | كس 4“
 ين رح ملام بلاد اوزكاوا كلن نم اوان مشتل اممسافسنا | 2 0 ١

 ةامطورجالا تل جابو مب وغنبالوناطلتل نم ىجانسا ايفل نفور انوكبم ولعم ين ًيرحاجرجوا ا ا 1 وعملا سد هيمي هدو لال ورلك كلذ - اال 00 وب يع
 , اش هرعلنس ااا انسبلاوارالا نطو .اج يتم تاهت روك شنتلاعدنبلا ميجا | 2/7

 ااا ةراز ءاضوارجاتسا) بز تاب عشا رعوب ال شسرمب كركدأ اهرببانالناهتثسميروا مشاه ظ 8 _ ا

 تيار وتلا ذملان الان شرلو انكهمشفلا هنو اهلكاه جاوب ل ساو ابشر الاثر لولوس جمل[ | ك ا را

 ْ ةيانسا جركل هازال بنات هته سبزرزغل دارعتتلا بي اكان اس اض 3 الا ل
 (7للاةفزازعلمس بببزعتملا اكد جالا ند 'ةنخ ا رجال اكو تواتلاكان هارد كالا ١ أَ 7 م ج١ 7

 كنك 0 لاو 3 30
 ام أكرر جلال ضار ملح تبلل نضل هد طلدجعت اال: ارباب ١ انما

 تل اى دشم ماتا اانا اللام نيلدبعأ | نفي 0 0
 هب نوعضم_ ءكلذو نوضمارنهُن دال: دال زو باجل زالاراص تجيز رعاللاة نعل ١ انس .“ كف

 اهليفنا رك اهيكشت تمزباضراسلثف اذالافرتةبلعش ار بعب نجا نيو ازهراوع جزع بسك انتج ١ 5 .١
 اك الاف تبع شاد م زعيص د ازعراةبر زاب نانومضمتضةلاعسمتلاتال ١ ١ نك
 انتر يخازعزبسلا بسب زعؤسل نعت عاكن انتاتمدشتنلا تهل البا هتلر كا هلالخاتنخ ١ ْ ل

 م حسا نجع روش ا|حيزعإ تبطل لاسلاةزعاس ىو نعنعتد | ِ 0 7 ٍ 1 ١



 - مح - - هر 2 تح وعجل مح جم م

 1 . 2 دل مان نجم . اع يو ىح يع لول

 ١ در "نه د حو ه4 يجر تجب نب ل ا

 تو 00 2 37 ا تر "هير 700 حان
 53 . وى . 0 ب و رك و 57 ف

 2 1 جرح ( ١١ ا كا رح ا
 14 .٠ .٠ ١

1 5 

 : يعز نغدناكو نبع دناكو نيعيرا».اعسج معمل خداناجطعاا مصبسوأ نم سبلخيبطلاةزنملا منظف وبني ينم
 جر | ناكل شيلا طابت كلان نيدكأرل نري شول نجر ظظب زا جما ماروهزا» ب مي أكىساالف
 قعود يعدل ١" شد ممسز وزال ن يدع ز زكا كو بمد 15م مهب مواد نيني جبنب

 تا ايبا س كلذمالع بو ا هيشتتال لش زكا جيجزإ بالفن علل باس فر جومنوا ينو ا[ب

 : ياا د تلتهم امسازعقعزهلاملازما وناوخنزعربنملاب ب بتلاوسبانا نشا

 | | هواها م هنبذملا ينزل ةة نيسان يدع اور :جباهصنيب عركيمران دراج ض وال اهكتنج
 الع ذا نبزعشتلا كركر 16 ع هلا نعم أر لشيابلع

 نا ءنوتابلف لداخل بهن اهدزبلا زم ضيف طعدز عيان اد ديا نارلت/لعيشازبعيبا لا
 7 ١ مادى, دولا ميلان الإ اًنفوايلو انتج محا ملال: م كلتعشلثن وعيال نما

 خاضلاو اًنبدمضس» بكى ا اكن مزنالا نيزحلا منواكرأبم غيل اضش تزجرض هوز فض عب سمج انيئاككم اك]نم

 ترا يلاةلاه لت عشارسمسازهووج ملا زعلت !جزع دولا زعفتملا أك عودي رنلصا ذل م زمبالا
 ا ا

 لكونرت ”نينهقل نيب اهفربلف شا اراغصان اجرلخإ لهل تغافل نادارازم تلمس اس بعوالاغلافذؤرعنا

 قر هزينحلارتزع أك هلا دن كان ضر #  ةب نتمد قابل مال امام
 كيرادف نلؤل ةدج اشبشرمني تييزغ كطباحباددف لاخلا 1< 0ع ادب برعشججر حلانمزعإ يمس
 اهرغافبنو>نانتهد هابل دعنل انالاةزدفوسا ونمت نوما, الما راذإدوكئايحزمنغأنا
 الخلا ا.بلعنزو طععر داعب ءاوس لثمع دنت كلذ ل عضف ماوس اهنسرغوتلا لش كبلات اهناف

 490 كالا روس رجا ليوان يضحي النضداول |[

 | ةيلضادت ةميف هج 10 يو هسا ويب
 0-25 0 0 اك :ه فئمأب ابر نذاءنيج]كاهيلك نيون ءاتلاةاهعدو

 يعداك ىو ملاوي هلفمبلا نكت منع علب اهصا رمل ئوااسل طف ددتسلا مف ز جا تيابلع

 ؟ناللاض, وولاء نه شلا لش ءركملا: التل عشار بعد لنزع تيطنلن عرمان يجزعت < (5

 أوربا انعبعديزإ أك مكلنانهنم اخاف لذا هال دابلا عيردشلا ملض نكات اسال ةدرتلاة دف
 أ لال ا انيصباناعلا كبل زرعت و سك

 | معبأ كاان ت/-ةبلع تحاول لجل: اما طز يسجل بمب نينتك
 م | "من كلف غل دفعا نفور زملعتشحْكطُنا كارهش كر هه نضوانولمعلناذكواذكممتزلا اذه تا

 ١ 3 1 ردم | لنا كيلا ذاك لن كبقعورجدازاناغلاةضغدفد تيزي را اهو مة ناني ازيرا
 7 ا 5 |ةيوسيمع دما اسملابب ب ميلعناصتغانا كلكم ناكوان ضان اكييرحلا ماه

 8 3 نضل. | السهو وضع) هزاع شاد جانعتسألابسي ووهح ا يح كلمت را | مطيع برعارس وبس مدا يتسع هاب
 9 عل ا . الؤسموضنلاة تمل! زببازع فدا ع وكتلا سي اهججارجكسوائهنم هز اهبلازحورلاو

 يجى يش لت رلاونلَعَصا وسلاح تارلاخ نيه ضعز عزالهزبل نعبرب شا نيدح نعت بمد تامل ورسلع
 |. ضرما

 30 ْش ١ 1 بكلب وفضل دل ذ نوح دن نوم ةيزالاطباس يل نال دلك ابعدي

 ئسلا وغلا نهانهتوقللا عقلا اياه نعل اهرب نمل هربازجزم برج لب مزمرالا
 0 3 : 1 لها

 ؟ 0 34 د .داردزعوم اياتطشلولمنلاريوط عدو لعق الس تاز وثسولان سيال ضان امبشوإ
 0 ١

 074 "لأ رار, 0 1 ل 0 0
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 5 0و اهمجنالسدانانجيز منام ا اكل هرتز عملوا دل
 لافت ءاشناه إلا اهنرحاضب عاش لعمق ,ه.ئةروااباص تت اكاناضرالا ننال د ضالوت ١

 انه 0 نيؤر ةىءاميدل ناكل سد مبلا فك |
 يبد نمولاخ ايت انج الو ول (ءالذ تل هد لعد ّع هللا لكلاب ماوعالماتاذملا اهلا مهزؤطسو

 ثيرعلا ان لدن اك. ردرجخالا نيكل اجر يي اكسر هر ةلارطو فشلا ازد فكل ف روبخزا بيب آ

 ضنا ذازجر هزل تلا لعش ادبعدارعرب "نسر ن تكا زرع كت واقتمدالولا
 الا ذانفوإ حالا أنت تيشرت رد يرخاةان :نمؤتف اج اعالذ كلالجت ا مترننس اكوام هرج كين هم ا

 نب روعتل» والا نضا قالا تاكراذ اهنجا ممدديتفا امل :|ظنيفزلبل زل علا سب اغسز اسال اقف ظ

 أ

 ظ
 ظ

2 

 0 اكرر فورت رلاو لع ش إس لور تاب
 لجيل شارعي ييزعدلاخنرم زف عزعرانشاإلا انه بسد , اكمطلاروتنلاوزنؤلا مئلادجملان اس
 ليوا بمب عل ةنلاغ مانا اكاد »ارد مانع باص افران أيل انبي نوبل
 اكالإرن افيزإ وضمن ةانفاهب اح كلمات مةرطنس تنازل دال ذانزرفلحالجد هنا و رلاوريلع تبإجص

 موز اءان تزخ لحال اكناو نحال انيروعلوألا ناو و مطجلا

 نعرنلاتلا زل تلال هاد عيا ز عرس عضعن دنع تبازلع أك كوالا لعزخالا بح
 يل ةناكعنلااهمضو نيل غسامنب عليج كلادالاةضجنم هج يضلل اس اا 1 :
 بال ةنيدشم راكم مناك( اطفلاةشيرالا هش زمرتضسال ضو نوبعلا تفي سانا اهي اان لازسوأ
 '"[ةنالاةيحاورادشعطرمواهمضراكدنبع عضنا هراجل عاد ضعناورتجب :درياذ طب وحدرنمرا 2 ناكأموأ|

 يللا ةنعانملا 016 اع اروي عادذ فلان بنل نيب نيالا ةزرتضبالف
 ادد تونا زطسلا رع موتو رلاد نط عرسال صش |لوسملاة لاذ زكا لعشادبعمل 1
 : 0 راسم !ةاهسضن وعلا كلزوعل نيبامواعادذ نيس مشار لل ماتا
 لع ل و
 0 ب يزعدربارمسا ببدزلانعنملا أكن رجلا مضاتلاد ءالالوج)بالا جار بنطعملا
 ةيغانادج ورام خاءانذنوسيا .>امل رتبلا محل وهز للعم اربعإا انعع لاذ ناتعزبداقز عجب

 :دزببهد ىب تادف نيشعو ثمل اهلا جرم نوكتعيرلعلاوازطعل نوكأ مازدا
 كاسات يب ثلا ةادذن ونعيم اهلرعلا عرجلوجنال بل يلوي يطعتاببازع
 يزال نيب نوكرالتو ماد ملعتت قش |لوسدونض ويل ا«هلبا م افعل رجلا مضي يبازتلم
 تاير عزرا نهج نود يسا نساك علاجي انااا

 نارعإارن ازع.عاممنإ بيد مخوازطملشرباهج د رغج ال اءادذ نوجا ههه اتارتعرلاعل
 بيالات ئغ نزح لع عساول ارا هشلخلاةرتلبعقادبجينعذ ار عياكتش
 طمع مزح اشم ادارتها دبج ب زعالارعرإازعداخنيزصلا هلا رف حش
 زيتا رعنحاز عيوبي بسب عذار علب الر تمبلعش ادبعو الافف عدنا عيرام عج لاو عدرا عيش
 و تائباذشلت اهذرامز عليا لعشادبعاانلالاؤويايلا ع 0 و ا ١
 ا 1[ ذل طعرسا ثويبلا ٍطعتضالا ائالاثا
 نادحالربطزلعلا يلدا اتا نوبل لنال ترد رازلازما منع لج بانيت كلا ْ

 ند عاملا د:نيولا عرجو منجا يماءادد نود ارجل رجا عدم يب اهيجانمننالااهاشدي ١

 ور ل را 2 27 25- . قير ير سن 5
 سرس 1 د 0 موو

 ف مم ”ماب#“» 5 04 جل 3 الطب 0 7 2 7



 ملا !<ةلهرشار مزه اضإرض منع مم [:لييز متع ارعفتملا لال دن عابلا كيب عارنمظع
 دادس نيلاةداكت تمن زارا دتوبلتلا جرخابتم ]نفعل هنري لل ضال( ىرجلا وا نبدملا وركب نك

 بنج ناتلاىدر أل يل مات هتادسجبا كلضر باع زمه زون عن يمال لو سوي يح اوه عضوم
 0نمكلخإ 5 ::يرارو ملاومرغصوبابللعلادمسنيريشلا بج ماؤراناعرم اراب رنه اهككساننيكيتح

 ةنلنمو هزا مزما:شءالوهدلاس كلان هالعمتا تعمل اناة كنب اتقن اومن ماد, مغراداوباندجملا هيرب زا
 0 لاو وره لعل كلزلم ل 1تلع شارع الانغاكيش ازجوت علنا نلوعنمةيرملا | !١

 ادم وبن ملغ تلال يازمان عضد رافت اطوال هئا 1 !

 نامت لع . اوت اؤراهؤانلا هنهبجلاهمضملاولاضانبخم لتخاو ةجوب مامن ذأ د]ط موج اقرشنببلا | ْ

 مخ التنا ملكك اهنشلا كا زعلا ف اوين مافاهب ابراز ماهبلاخ جملا سر دنيا دن بمال جان كةلإوإملا
 رهن كك دلل: هزمالاوب خال منح وسوم لل اكول زينمولإ ما[ نيطعب عطول نابض لذا ربما وا ميل خيل | ْ

 كازا حاز زب جلا طنا وجا نا وجا نط ن شمال ئلاريخملا ناهض نياننراراهزهف جيوب نامل
 هل ميكا ناكر ميا لاش مهنكال انف كمال الابل انغانم جازم زءتب الوزان ماع جتا ْ

 تانك كه ركل اق لكك. كا اين نإلا,ةرانا راكان 2ذازاقلاةرئاتلإ

 رازا بلا نكك مهر ا.ننمزاتاككوما كل غبكرا لاه اعلا اءارادلا 'ندانلا بهتان ّْ

 نعال انسة ب[زعبا جروح مرعي غ جزل مر 1 دي 1
 ل تلال نلت يخل طال ولن زمشلار لا حلنمل ضي الهر !باتز كرف نام ع ١
 نابي تلا ةنبار كك طلال عزا فزد ضال يوب خلاها: مذاازسؤل شلل ددبلا ءةزكتملا ١
 طا لانا ءزاءندومن رهيزجزيا يزيدنا اكتيزملا وفراوهو نان بيست زم ياو مرتب نألا
 مايا لادا هننلبالا مشا ما يلج قنا عضوا نرسل |يي تي لا راه ونطلع

 9 110 جرا مقتل مهخانباسر نورت. لهل عزم جر .ازعفجيإ) :ناجر عرب نورك راتبا
 مم جدارا غر لاكي اذار تهمل ع ايبا زعم: نر متم ب فيلو خلا
 ف طه زد رارعب باز كنيلام يزعاقعلا ايركااوناجلا راكع زوايا رنا ةنطيرهل اذه
 ١ الكرنب كأي: واتس بكسل ةناكرانضالزبطسأ طا يقنع اكبتج روما
 2 لإ] ثول جاف ملل تفر تونلا»ملعشإ وص هتلالوسر لا اسال ءاجرإل 3: وزم وا اساناننانجنا
 | >اكامىرانضالا لوس عتخملئتك لاو وع متنلوؤتم هناك وسو لا] سرؤرجلا وخاف لا كج زيودلا:لهتسإلص
 افلا نعمة اهنا ايف مم: نا ولان هتناءاش انشا غلقجموأس ا :لخباةننانساةلوقتلانسكراانالاف
 تيرالازاز نايل لاكي غ9 اه مراه :انبهزاكاسضالإ [يلايلعمتا قس هتاالو سلا لبجما
 ا .اوالضرتلا عر شلال ب الغرب :.اهبالوارضلا نا ل ضلاومقج را ةطصصفنم اإل اجار

 نم وتنام !صلاودنا متنقل كحاصرب ميرتضت امررتدلا اذ لعل ذئارإ ص لاو ءألثبامّملاج نبش اب ]نم راّضلاو

 مج جباره اكككاتللايهرل كينج اجو عفن
 0 نيل ةزمدإ ]ب جوج زاككاةضالا زجل هفوج خلا رش جراكك فرع ناككبجزب عزمس ناله لكلا

 قو ثيرط دما: ..االلا م نزاثشان تلشازاف اهلعان|يقتز اح اللام عائقا لا م
 (لاضع ءانإف ىرلا لعن الصمت لولا ارا كيرلا ةلعمشسإ لضم لور الك اضالا ءاكتفلاف

 | 2 قانا هال الا ةلختي راش راازا في انشأت نبال إ لعل وتغتللا عزو كاككيرفانالفت
 | لسعر االلاناغا تالا انماللاازغاركءازكاكم "قرع ناكت لإ +[ لال غت اكسنت اوسرمارانن غلا
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 1 092237751205 وح عنو دزر لاب لع |

 امال زمول هيل اكو رنصالورانحم) دعنا رمل خخ رمت علشف تورو لع ها لس هتالوسرمإلاظييرال |
 كج 0 [يصشالوسرمإلافوربلااهرمتنسل طف ئيلاو ربع رشا صفا لوم راش

 معقل ظن ذل ءاباذازاككال نب شام زل كح مسا روكهيالع دجال: ااا ذاب
 اتطوخب زميل تالا «رالاغع ءاككفلثكرلاوبلعيت لص ها لوسر كلش ابهند كلا مهد رجلا 0
 اممم الافف ءاعزيإيرلاولعرشا صيت ل وسب -رازتماهزدحإ هازخ[ئحنزانج نان !منءاؤلانلسراولف |
 اللا اولا عينا !انزانماو 01 كاسه يدنا جل غدت كوكتبنالفأ
 ياهملزاةنالنال هدانا تاضمألا نمساينلارااولاذاللا فدك غلا لاناللاةكنلخخ زكا هنفزعتاان وكنا |

 للابد التالق دارو اما سرر بج. ظ
 ةةسيرعوهااطيساعسداىسدس بؤس كانغ زحل 1

 ككجرشالاز ليتنغ زيا مال اة عراب « خا ماخداةرسإلاوجزعادتلزاطسحرب: مع عراد اجل ئامان انرذإ3 0 2 ْ
 ورجعوا دلل ناز عسدعنا بي نشل خور تعديله يي 0 ا
 0 عيلان ا نازي تارسأ نساعدك ا اول 7

 قالا «انر ةلطايجب ا كانهزءا ناو نلعسا طعما لت لالا مقل يربربلا م
 دبددرةمرضرال عج بلاغا عج يسن ل زجاج اهإنحارؤرشرا كتل وجر للاظلايزملاو مزج اذورعيحا

 ت0 يمال جملا درععناوا ناطلا تنمي عرعر ن وتلا قرارا الالة ىوتبلا تتح هزنبج
 ظ 0 ا ا رو ل لا
 كاانلاملاغرل ةزننهعئالعر انها دعته بب هرم وا ضر|رق و ع عررم <

]| 

 : 0 ار ا

 نأ

 ذابت تمد دزرت 00 0

 دداداًضعْلا ِ

| 
 6 حى ا

 ا دالسنع| ب 5 سر
 عش اعز داهزإ) د كازا لتالع شاد سس زعم اوني دع امد مضاوي رمال ايحلطلورعيذ عيال لا كلذ | دخت كسا يت - را

61 55 
 ل باك عيل لب اتهناهجام ١ 1 تح

 ميعلا فلل ذ كراتلابحا_ هدانا طمدللز وركب وهو ارا والخ زيد انلبلا هن عزخ انس اهوا اراهصتكالب هنأ | 1 لإ“ <<< ١

 ملط عيا يزلار لكلا يلذومانسا اكن هريراغلا يطع لع علا هر اذلاثبحاص موهبد تكلا مث 0
 اومن, 160 دلو مانساناككا ينزلق: فنا غرام واشتح, يهز 0 0 5

 ْ :تلةارجلا دلالات: زيت عدت نعزهو دله نعندامخزإ اب متن عزبسس انتزعت بيك
 لاف فيك اسفل ادن نب اشيك عيدرجلا بج عملات, لئلا ون جزع
 2 ه.:اكلابحاصلب ضرالا حل عيزهتلا تم بع .ةمبو شيد ناقل ملص آل اءآشاطرب عنمج

 كاع عراك انشد يعزم تشم ,«طشبلالظغ لبس ىزش ااا لاس موب
 رامز سيال ةاتاطتادشعران را: يعمر نان جيان ينم
 لكل اذانأككلاذ ةزالا ناكل زنيدملا نايل جن رهتورلاور لعد[ ؤصشالوسر نيش لشرب انك
 َّض وضل تا يلهشادنعدل زعل هلزعرب - رن دل هرعدإ لإ زعيما نعت ةزاملاناكل كوخ ناظم

 عانيت يسرا هنا هدام ملككن رسال: نيا جبت نول تالع قدام لة يدر شباط
 د د لب ع در وس ل | 0“

 0 سعال 5 : 1 ١ 0 ل ا
. 2 

, 

 ْ كوكل زل | ١ مدانشمالا هزل | تبن هربا ءاونش الا مطاونااودضنوأهوزش ارفراقلثادلادذ كامحت دز غ ةلكل ل( 0 3 1
 1 ب 0 : 50

 ىر
 ا 1 2 ف ع و انام م 0 م 1
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 متصل ادع 1, 5 ءاإب ) ١
 7 اعات ري د

 | 27 ان لم بي اش نمزسإن ا تحال ذاشبتم | تبل رمال جالزإ لا نيه ناكرال انف ناني زملتل
 | مزعل عينا مام طع تع لعلا هلله جلع شادبع علزعانب صا ضم ز عدبب جرن اورمر عوير نإ!
 | | عديم ابي كوسا راكب سر نمدخإ مرير راكي لانرؤبتلا هتيوا دلل /لالزلبتلا |

 | | "وفد طابملاوجتلاو مكلار لاو عيزلإي زرغلا سجل قلاع الجرح بادلاتيلا ريت ارجبتازع
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 ظ اؤيتيارر كاره |رماشا! هدوم
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 ءادْوَس هنوكراشس ..درتضل|روتعيلاو 51 جوملا عل رمل زار جنلاو نائم الا نحن نالاورث اضاكنيزخا

 .اشمارع بد رمتلعن مزة عن مسافلاعنبشحلا بسم ش اتا !لوطؤلا ٍثونحلاواط ننس اذانازدنلا هن
 زن ولك مقلاو بلا لعرب لاب لننلاو تقلا نزال لول نه ن كنار تزعل

 انضم د[رهدع بسب لبن: نحل لو تنهال عوج ع [تسو لا كلت هناا تم ها وت ئقدخو
 دامت كا نكي نزلا :تانزمناإطلاو هللا قائلا )تير ممن | ع هرادن نعل بجو ربككن ازعل ضنا

 و مانا رت لك شش ا |زعنل هن بن نتيدلاخنيئؤرم نانا ولعب نيش زع ءازوخجا دز عرفان عدا

 2 لتسوزلاك لع هل [م هتان مالاطن تغنيك رز اذاةراضالا مالت ملائما َسهللا
 | مكيلايجعهإ | بلا ةنف هو ضط الكميات نش منى امها لو راب لاشن كب المار ءآيا كلر ناار كل

 خلا[ ازم كولو! عيان الخ هوجن دقي سي نوط سنك لسان

 5و اكبكلاة ل ند عفت نع ةقدلا اهربعلا نعد رخعالال جلإ 2ك! ئزلاورب كليم باؤ كاد ئام

 أسست عجم نب رعت كرسفا كعك نخر كا ره تابعيككز ضو ني هسا تلم
 | انغإلا يدمر بناؤجلا ٠ .زك:ل زجر تيتا كيتي ازح اعتز انعئتاانع

 . | اقلام زوبر خل يفك لت ف ثدجج نان ناؤشكئع نبته ندي أواه من كو
 1 نفط زرع ئذيزعخ رة غاب قالا دواز ع2 ئنييزع ودع نزعج كا نسال
 اشنولا م نهرا بيزيةمأك بنتا اللة ابلاك لا ءؤبز جزع نإ لتي لعزل ذبللا بكلام قلا
 أ معتدل طك رجوع: باكلاؤاباضازمولبل واعلام داي <يئزم تار زق !ددانزع

 االول يكس افنؤمزفكو هب بب نيالا هسطدنلا رات () تفلت اب عؤبا لالا
 |ةمرعأ نيم ديلا بلاط نراك عوير زعدج از بسه جرا هلي ديل لولا ا

 أ ان مليار عورلا بدع دل سلتا سرا نال ا قزم عل

 : دن ننكر درست يروا ولسا عا

 : وغجرتازتو دمزا تبرعت أو ابهشالاضّرنالان ابا ببن تمكي لك ناد ا تطشسيلاو ساق نب

 | ءاترخلانالزارش امراة دانطانىندلا دا مصتيقنل لتلك تاو ارتاقلابنبعزم

 0 .اكيخ كلان ةئادنجن بئرا تنبت زعفلاخئوعض را اك نك اًنبحانانانإزمزل

 و "جلكانلف ءآش نمو انت عال نامل ان يع ننالا زللش اغلا ةواهنمت نحل وم بّسراشاف ثاجكسدانبناف ل تلع

 انتل رمال كرك اكان ع بربع صل انب وس
 لاق زعلان رتنبنطلل بميالتلا زاب طنزاو بزل ازعاج ازعتخك)قسزع هنا أك

 كاز يطل الاب وننزل لاو يزل رعوكافانف انناذاهل تمل عباةرا عل تمي نيج اذا
 | دغنمزادكرتتلا نس طاالز م رولان كانت[ لامك ضعن بيرم كعب ني لع
 |ناكمدتلانزك1 هاك: ماشا لان 4 لاف اؤسظف 2 ؤ تؤم لاه قالا دلت زم علا
 انهو بيداعر رات يرن دان
 :١ااكلطج كةرتمأ زاك( : ك5 نانا ااذغ تانج ل <مئ لع ها رشم اكل قرا ناب

 اذاو ينل كن ىلغلا ب كه اهن كلك لاير شف رلزيفرتاذ حل اتراك( نإ الاف كنك دن

 دجال ارم دعم هتناوسيس الخلا: نان اح عوغتخا جن رع كد يسع

 | نيولبعز نات زعنبذطلإم يداقزع.تاز متع كك لعا شن قلط نبك كتم منو مي تزل فكل
 |[ لاتين ةلليلا ردوا نانو ث زل وكانت هنا الحنون ما ئارلتلااعندص ابنت كورتعزرحل
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 -5--2-5--ج ججيج
 إ رك 0 01 ا 34 1 راي ل“ رول بلا نأ.

 2 0 0 9 رم 34 / 9 ١

0001 0 4 )6 9 7 0900 1 
 م 5 0 701 4 1 ةياتسب

 هتنادنعاب لن المل لشكل اةرهدس بنا نع تبان جلع أك ى اسال كر نايت انف نالت

 نال تل انشق انكار تيل تت هللادبعْوال 6 اا

 ماها تشاو السنان: تيبس ادب كنان يمال دش ن ناخد .

 تلون كلا ءاقل[ نباتا تشل يرومكملا نول ابيسد ل اسي ءان: نعام لكاب دال نم
 ا ب ريلي مت نعِلع اك كات ئه 57 7

 0 اتبورلاكناعمتدا لتصدتلا وتر طنب نكرر فوكلا لت طن يول ثماناكل ةرلت
 تال ا ل اع
 0 عم هتاربجبازحألوطانمزعزاغمزعنيتللابسب نيم

 اركي 6و نبل كيج او داعيا سس فانا افاظ[
 العراف دلال انقاكون نزلا عع انااا ناكل رقازعددسلاة نايلون اقل
 تالاف ازعل تمارلع هتنادثعا[علشتلاةرْبا'هّسل | قلك نعزعام هنن عنب انمحلاكلعنَنهتزعنانغالا اك ملكك

 سلا نمزخا انو كلا: ئجوساس وج رامات 5 0

 دانس هاي ومس اال هابل نوكأ سبب كلاخ كومان دا اكرسول اوزان وعلاج

 فلا اك ساره جدلا ليزط عز زول الاكشن ميما زا جاكرتا رولات ءايلا ةيندش نيتي |
 انجن فور تر لعا نقلا زحل اب ارب لشن كتب انجيل اةن ان ابل رح زول 0 رج نع هنوكل نه ا

 ا ا ا عام تل ا ةنالن كيذا الاب نتوم متت ا

 قتلا اطلب تلا نزل رين زبالة ذاسالائك لاغراض
 لافاني رعلل ناعم نوني لرعنلاخربتزعز بنا بيلا دا | رك: ندملا ب نان

 وجع "بمر نها هناا تانغ دل فل تيار إك هتدارئع دبل عت لخرف نم هنتج اب اهببو كا دذح |

 الكتل كيتلارتر رعاضإا لا دسك لاةزدؤب نعجن لاب ,عاصن 0م تكاد ورك ع 5

 دوس روج ءايرطنم كانازكلو هرو بهَنت ركن :نامزل نوكأ كقلا نال اغركو | ضفرل ن 1
 ندا حا صنع كرام نجا نرعرنزي نب ب ت هجن ز عرج نيهجرح زج أككى لكلا هو موس هاعرلا نادك ا

 000 الا كل ادلع ارتجاع
 0 0 0 لا

0 

 اان لاط كتل زم نك( تي لج هتااربعأ اكلاتي بج هلزكيمئاخزع زعل تعنع ب ب امامك نأ نع 0 0
 نبنصولا ربما خلا ديعس هيازب م خركزع م كراع وفر باة بتي فع م ؤع | اذع 0 7

 ليجعل اغا مضت ذل جنات تنجز لسانك ص هشسالؤَسدءلنم ! ع! تيرلع را .٠ ل
 لاّسفنب از عغدعاسب + هويت الو ءاملإ لجاطلاالوىهامرالأالك تيرا رش اللاتغالاولا كج تاكد 0 0 ١

 اا .افوطعن حر 2

 اد ل كروم كح ير هلع قيصزعا م 0 2

 ةنكانع سبر تيل 2 4اىاطلا يهب راماو قتلا اةرلكييلك هنادي( زعانب ا هصاز مدحا خر عزعأ/ اص 22 : 5 0 ١ ا
 بعدا نت لاقد موك تيونلا كدت لص هتنال وشر تان رطل انيك ولك ل تيه ع هت ادجع ولاة 1 : 7 م١

 منع تمي طن اللاظفانبت مزعل اميل وا لإ ءاجاط كهتلا سدس ولاة مدس ولا كهتلإّيم عاج كج نعي جنب نص 0 0
 !زيلانةزعدع بسب قربان نا ولا دعاس ل وانما ياتي ١
 كرك يت نييدهزلا هيلا وأمي تي |
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 0/لانعبش 175 , هر رم ملا ظفار تتفلام هر ن الاب كنلا !تهاركو كين اكنل كى زجل ااذهألا

 نبذ داد"«ههزسب ياناكونسانة كلوا” وثأذ !
 توا اهلاق تزهر عرمرم نجبابادلشملا# ةرادذ مت نبدانب نع صد رعد دع بسير شالا لحلو طباتملا

 ديوس خلال انا نزل وز زم اشم زب 0: دال لب ماليةاّزاهب ناا
 تطهر باع ساي اع ا ءلبجر بل نرول اشم زن ريم لازم

 ءاشالافقلاريزلأ فهل 1 اين كلاطوه ماك ةلائيشم ربل مايرام ا يزل | عرل تيل ع هللا

 لفر كلوب اكو ملوسَرو هللا, زحام اذا ا الان اون« سعت حاجا طخ مط عاطبزلع امرع لج نجران

 تن | | اهيا اتلاساحخإ ل تيشلتان لارا عملا نتكلان عزب نا كب نع تر ياهنانن ص هب شنوا او
 7 <. [ نرد كسب برا !امللخاميلا نبكلات عنز نازعربمن بمب اهي! اليكم هيرب هزماناذ

 - ظ منيل نانا ادرك نكن ايادي نت عون حملا ةنخلاةزدوبن ليلا عامبتوبع هلو
 1 ياي تلا دز عز دوب معى دل نعرامصلا بسب اهلكك#ت من :تاهتسف يلع انائيتلا نه

 ا اك[ز تلاع صسا كور نف كانا ك متل ن مبين ن انمرالاك كب ساب الل اشف لان نإ رالا لك لوطن امكان

 راس حجرأ ا 1 الكا اللاشن انينرلازعش سلة لت مدلع هتناربطس ازع د

026 

 ندا تعلو اهبل دكة قلرع آني هنن عىل نب قناع بس رار كالا رن
 تين« نإ | | جم دك: إكبككلاةلكن عفوه: ى ايما رطلا داني كتبو دلل داقب كمبو الب لالا قي كيم
 هن يس نإ | ةانزالاو جل كورت ل عدداتعا لاني لالا اور لكك زينون ل زعذ منعزل كام
 © تح." + | | تغاجوالازت جاداكل كي ؤاوه كد هدو كمت ري ناكرطنلا دات رأسي ناقلات
 2 "| |١ انفه فورت لان قون مه والكاكاو كرت وهف ضلوع ايفا دض اش لعالكر افهم طاخ نع

 ع 0 يبالون خا الص شيدْاهالء كوب تمت
 ِ ا ا راس يئانإل ار ولاورو 1

2 
 + كور ا اسما ازجطعو ماب تلازم بانئىنيطكلالتمم دم هتلادتع دكر عد فز ةوادزع

 نب كيو اج 2 دنبالالمظلا و رطل نمد وهرب اش اولا عبس: لككرفظقلا كلو

 . يي اح ةتاطود د 5 مازال يجلغو ب حلازعبلن كتر نسوا هنلكش جالوت نام ل
 | ياو :ملؤكامل زجل هتادتعابادنشملاةضاهمنعدإرتلا بمب نع ازيزلع انش عانشلانمزكان

 ظ ْ ترانا هز ضوه نعجز ئه هال زلات
 | |[ 001 ا دبا هال دا اين اكد ناكراو واع الكب تلادع ايلاف
 ش ظ م 0 ؟منضناث ل نام ء[لإز لك مو دلضوح ل ناكاميزبلاربطزمنالا لكك ًسبجج خو. ار لوسدد
 0 هر )ا ١ دلصوئادر هللة الك كدب اوريو !ادىزإلإ.طب كت يعصلاو ماحوهف_ٍلعو وهو فصامإكو

 لآ 0 ل | صنت و قابس زعل قرب جدا ردا يطب الا رطل ن دانه نجت لة اذلا
 رق هَ ل و رز ءاخودلاتلا ودا ؟”دادح محجر او منجل ممل ل نمرل شخ اضلاادلوكاملازمعربعو تح اهيف محب
 1 0 نعم رعزيج (ككيساذإ! مصائب اةرلطلازم لكبار شئ هتدارب نبال لغلا ولعل نرخ غدا نعرشتلا
 ْ / رن 78 . ,كاجواكلدو طفإ تمل ءزمج لات تسار ادام هتلاكلاةا ناؤن نينار ': نازعت عدنا كد نزل ابيب وود “و هس عزك الط سونلاذ هع ع ادب زعرانصإهناديعي يول

 : و ًّ : ير راك بو تيرم ب كالي شنان هنااا الز طف كنك ءاطتملتعأام 5 , ريا و سمر جما الاذن يلو نط صال قدا رموش ل

0 7 1 1 
 مل را 2 اقر ل
 | ؛ 0 1 ا 00 الا( س 1 ناز“ 6 0

 لجلب ا ل و روس 5 ا د



000 

 ءاامزكوبالو صو 72 سس 00 ناكنا ١

 00 الرغم :ازعإع

 وطلانمؤكلاةرلتا فحل ابني نعمك ن يار علان ن ,|رعاهسزع سلا 0 الار عشلاسو|[بع

 هلاءاطل لحن طاق هثأرلا 1 0 01 هر حل

 يريد رم ارسال !نق عز ومن ازعاقلا أك كونا نالددافيزم اهزالا |:
 هناك كل اناكو سبب ن اذان انلذ نقصان انالك دام كل اضمن لك زيلع نمل اجيال هنن وكل

 ١ الالام سان الف ةرنسل غن! ناكا دانا ذه مانلا حاج نيرا يلعز سلاما نكي شس كورن

 نينه يمي كج تلا تنك جالانيرلا تائانلكو كارا لرتبة ركوإ يرق 1 لب
 نيلعأككر اكواب اكلاةلجنمنم كلت لك؟ اسقاط تيفي لعزتح اي( ل تلا ثراخلاز دب جزع ناوغيرح |[ تب

 نا يرايؤزم نتا تملا كرت ال طف رز لك تيا لع دنع الشملاني
 لجل لع تدارس | عوتيطفلنعرج نيج سمر مك جاننوحلا شن دز لا مكمل تزرنبالان بالا سلتعلا ةريلا
 نعو سد: اكقلا ذلك الل انرزكل جبار فم | ميزسطب حاج ربل تل! يجن اهو دلجلا اج ىذلا هن

 | قش ظالمخالا تم اهيؤولاىازلامثءاملا يةنافلارمفلا ١ سبام شتلة

 ىرابحلا ل وعنا امانا وتل هتدادثعا,اَةإلشسلاةنانسز,هتلاد جزع قرض انيازعب انزين لا بسب
 0 سب مد اون جرت ب ااعل 00 هيف

 0 :تافرلاا

 ل راو ضو عع 0
 ةناتلا زم كو ربع الو غإ غازي تاكو ءاشع لغد تاززلا قانا بالكل طلاع 2

 ١ قس 0 'الافن مشبالاب ازعل: 01 1 2 ل عادات داما درك صرخ :

 بمد [كلافف بالغلا نجب نعني عانق داك اهلشتلاةل يهمنا هز عكا نكرع3 عن هادنعز عع
 رامبل 0 ا

 ىئلائيلا نلابا هزل كشنات راداهلا لا |[ ربك ست
 بش إ نخر عز إد وجنت يجز حن كحل انزع هن اسبمب تاذل تالئزخوزفوزف ليوم وصوت نصل لك مر

 مملح ةناد جبن نافعن دان عب عدازاز عزب سبني ئاكيزلارك كت لحن اهيل نر منجزع
 تلي اءاف كج ناني رز الكوتلا كاك رشا ازرع توئلا ور لحس | لص شال ونسو ناكلا

 3 اا كتاب واق ناككمن از عزام زعينغ اسمي منك وذغاو رين د هذ علا زعنزع
 0 ادبتعسازع كبرعانس كد نعزاعزحمذعاسمب هدنة كاك عا اعلام شرا

 ان حل : دواعلا اقامه نازل از عانينا كعإتلا 7 عابتلا ونزع

 كك مازال لا رئعإ كلش لاف يفشل د2 ديل عبن جنت 'ةماغ نزح خبل نعل هش نعمل اك وع :

 ا لحوم لومت ”كلا اكتب ن الب عاهد نخوه نما وعن خسوهلاقف 00
 ملتماكيل انو كان اكلاغتلتملا زرك ل جا تلا اميز بنوم نجي كل اوبلت لاق دلاخنب نبلح نع

 يضل أل افغ تسل الكر عا نلف لاو تيل لك ةهادعتب زعيما كام دوص»: لمان غيغا اسمالا هللا مرحدفد
 2 الاخت ءانقلاد َّّس ب !زععزمجازولاط نركنعرخازخأ ةاك سوع جراتاوموزلات الا <

 2 و كد | نيت الم لانش |[مويض دج لسد رائد رووا ياوكع
 عاام 0 رك زبر واقل لان تب دعانج



 و يع .

 سرالاء اند ارع راكم بلا زائراكذم ناكل ضلالات علان تحل هلع يرئش الاكل

 ةادئنم شلل كرت امرا هيلا سانلار وي هتاف يس طول: اهضتخز ل دعني لواؤجذن نو اا
 ده د زموم انوا اهنيك جنين الاس يحاولان! بشده غجشلاو رجلا ودمت
 نلبلاهنونج انايل ناكر لاك ءزولاكتدلاَو امام اكتيمل!ةراديمل ئه زامل علا هن فزد

 شلال ام نيب عون لوحي نبا هزار ناز ينعم

 0 .ارتغج رجول ذات زؤر تاز ؤكي زعل رتوايزج
 لانش هايد اييسموي رى جاتو مي اروعملا ايلا مكر ابل
 دهواَجَج ئصاح همر نوه تال اغنمسزملاب نوهورلث) كاذ اذزرم ةانباانجطلاةل تال مانو لانكم و |وثتع

 ا امي يطغا امان نع اكؤلّوانل هب ءلضزن الكل كا الغاز تالا انشانم اللتر شلال لابن ولجلا

 هولارعو مداقوتهلافرلكإكأ نو اوما افااخ بيج للان عتيل تابع )رع يظل نعنع

 جاك اة هلو لون تميرانلالازيووونتلا طلاب دشن داخل من طال كو سب زعوفال# 2

 رم حونملارنتولا ن | وضمرفو شازيارك للغنم عشلل 4 ف كتمان( أعلانك مو سصيإتال
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 ب ا الهوه للا العنب نع ناجح ن<لاة بل ز ناب ازع جاردن بج عو عن قججزع صن انين
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 ْ ا و ا اوت هع ع

 ايلا, نايا طصسمزم منبغل | سابك لاو ا
 ” جان كك ديد قلاش شان ايران ىمشمالاط يلعن ءاننادطسبجنا رازاركّملان اكل ذو مالّسل

 يطل اكل تماما راف نيران جي رىدداالل لال نيب نإ اهل طين ان ااا كلط انالأ

 تضخ نإ! لذا هامان قيل زود هلو كاتي لاب نم نيل زوون الل داركم

 ظ م نانا انش دلالي لاو .دوج هنلا«لبتدحاخزر ناش منال كمان باقل رعد رن 0س 1

 اذ ذارغلاة نيك اناعلنالل ديبخ شداد نجف اني مجال جلنار افاننجب مطول نانأ 6 هدؤجان
 الا كن تانف كلافكيل اعلن اهنابخ عزم ىرنع شيلة ىش كرنع) هنن نناذ ذا اه ظلن اكس اهنابخ

 اهتل وهلا هدنخآو هاف ون ملا انرليزملا تل حرش افرلا ؛دهف لتيار نامل سار قرعند كدارتج

 0 نفد نيل جكملا يق انام وبطن نبرععوه :وهواهه اراتف ل تا طع دواخؤي نازل ل انف

 كي كلاب الارواج نال ممدامةجئنعوافنحدنج بتجحوا.يئبز ]بشق لخلف اهلان عامه تورانبلا
 : 8 انيربد تضنشكو زكر هشخدى لاو ناشلا عب يدل مب ناذلبس.ةسمزم تبان لع
 طق: [ المير زضج م اتلا ناضتو حاجتنا رانعتسلاواطورتنلارس مننراامّهدإ قيل سان لكن زب شل ارم
 نبه كلملايرزخب باقن هانا ؤ نمو رطبلا لكلا درافتلاوراض نكن فن لو عك طنو بنل ايلقنلاو عرس

 | تملا نكلافف نفقا زعم تركك لع هتءادنج درع تيطخل نعرجلانبمع اسمي ىلا 5 0

 أ دغزرنسا نان نبع يوجتشا نما نافذا: وجا مويس وملاو عنا تس قتلا راكك لاذ اهم مس تر
 | صامد سر ز ضف طار همسك وكانا يلا ايزو الابد شن ناشر كواهنكو نيل ا 00
 | نرد نعمل بزعتلادجعزعولا زج مسافلاز عقل دنع ب عوزبس د نيساغلا دل خااجج ظ 95 -

 ظ نا هانا لالا هراذلا دن عب رن شل عرج لهنا زيطتشلا سلا
 0 ركل ]تاني عاملا را لساني كنا الم نادلة
 نعل ار ليام. سرح _ وأ رالماذا اين وكاتتاد دبل نخؤ تا طب ماعدبصب

 كب 0 :20/ل نفور نحلل رعاه اهلامانليعز عا نبذازازعدشللا
 اتوا ثصفلاو دوا وعلا لا زعتلاسيا زيلع هتاد نبا نعت كرجل قا اا د

 | از وبعتبتيتيعكما نعوم ببعد كايت ؟ علا حنو يالج بان دلك 7 ١
  ةةاوتيسود لاس ادم رعن اهعرعت و لارع ةتلا اك نيس عيبللمللا 0لاذري ل ثم لع هئئا ربع نع ع (ْ

 00 4 لعصَتعن رهاريعرعزع 0 خلع نيمو ضال ذر جزل نزح الا كرب اللاذ م 0 ا
 0 فس 1 هوا ع 4 7

 قر زمن ناضل 0 هب 000 0 0

 و هر أر ةيومرجوافرجيزم حذامزخ نبيل ملتلا
 كج رانب نيل جئلاونإلا نرجع هادو ازاخلا:اقيازعدنلد ارضا | - : 5

 31 كيتي عئالطولا نام جو ضاطوددم اهل 0
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 معصب 3 5 - ل او ا عاب

 / راب ردنا ا دمرت اقودذا د:يزان هنللا هنن ورا ائاورمبلا

 دعم تي: سام اراد رونشو اعمار خيارل عدلا بلان طنب رحم علرتشا
 1 0 قبلا مطنإو مونماعلا خير ماها دنا ن كتل |بلطن وع نمنك 3 سرا: تحيذاذارلاطف جيل ازعيشل اسيا مالتسلا

 امرك ميزلا دا لنه ئ وتلا ىددن )نان يلخالو لكان الف نالازم دوو اتجه: ئعرر ناف اتم اهيرطلالاسرالاو
 ئانخاةنؤبمبلااتاوبدلاقلطاب روما تسب اك ورشوا فوم ل نماف فلازم وش
 لم مك طلعت كو يهاذان كممج سرا: كبلعقنوارج ذوي تاور زم خوش كنظفان او .بلبح ؤلطادطإلا

 يا ع و دج ني لشكل ن[َيدتملا
 دكت ليت لان تلا نعدلشل تي نمج بارع نزعل ار عي لا ببينعلا :
 - داعنادختلا ناس اهجخ امن جيذا لزج نملكانالو ضويحي ز كانو توعق حاف الو

 يتعب + | ع0 عل تادبعوبالاةلاةولجلاتيعزعناككمنيازعناوغسجزعزابسلا 5 اهعاخنر بص متل وهنش
 : الحلا ارش زعمشر ءازبشابفنجؤجب و زمزم بي معا طاهنضناتاداذا نوم يح رطجزلا
 عاب بلاطشومو يو بس وس ع ايو عومي ا

 00 ..ةياكرعدحا بيد لن تيللجزع ب ازوعنج علب نينفلع زعوجبنبيزع هيلز عج ا
 بردا كب لجان ئن لكوا نهسو ناقل دمنا ذات ءانقداز كلا
 : 3 : دوه طف ثا مطشن نيكتلا بسقف عزان علت لع مجاز اناا ةرائجن ل ضف نعينبذا

 ب هيومان اّسلاذ ل زنا عدا جزع بثحلا بم زن نما |[ ا نبداش ايوريرسإ

 يم م ابانشكلاهنبشالا ازعسازعإع :مذلا ينال نهرا: انفك فخ 28 ناش جيذ نمر عاش

 اهي كل ةقينبلا نادك ابحر راذهركأرلا نيكل ع بن اوبل جلا زعلشس فوزي لعساربع

 ا م اكو !':كنلائاض آر انس نيككلا عشبن عيلان عشس دفد تطعن ركبنا رعتتا انام فم
 | لاش اذا, سسا. كل اف رمئلكمتدارسااوركو اذا مهسءالل اة تمن لع هنا بش 3 باو ور كو "كلان /

 ا 1 مطب طل عرياشس تار تالق دبا مول كدازع ف ملا
 «تىتعئيا ' مزح عم ميز ا نزلات

 2 :ادةنادنا زوبع درع نعزعتخنزمنلا زعل بب ندر أك
 نفت نادج ميرسي ططؤ ننس مزررضف كك نب از ثدي ان ك ةمؤلطن اذ عجن نايهنإب كلاجربعن ن

 ىف سما ا يا ع
 ١ - نتن كل زلط لة نجوا اكدلاشن ءؤلاض كي( د ميَتوللا لم لالوناد هونرضم ومينا بل رسائل ردا عوكل

 ١ 1 " ف ١ د ابطا اوكومتسو مهانبلإب م مون هردنباةوضانشرثن تنل يطلع تدار وبال ثول يجر عزاكسس نب زعناوعس

 ١ 0. / 1 . 3 "كب زعل ناني رعنإ انع ويلان. عزمت هقادكعز عرج كال بنج ةاكذلا فز يال

 3 ]1 ا معا لاب هانت اننلق شع تاون فانل شبت م ع م ها عل

 اي! اذ“ اجي جو يكرتدىتز كرمز تيل هئلادنعوت ادخل نك يلماز نب( قتلا زعداهمزبانعدبج كايلي
 1 : , ل 34 نصا! غو داش دز هتب تمزج هزل يفزع طا تيا زعد نفل اكل انو زيف واهم نمطف ذل با
 ل / 3 : / 0 0 بلا جا 2 17

 0 598 ا ٠ طع وأو رباع زتاكافنبلانت طن ع -ر ١ل

 الم الز 2372 0 3
 3 ا ا 27 ا 0 هسا لاول لل 0

 - يح



 ( ١ 2 ب ١ + لا - 82 00 ولا

 7 افا رطل "رشا كلا كلا | هي هكر طمس م ' 5 رب تعا رن رشاو ال را الور زقاا كا تارركسصل ضرورى“ ل 00 ا
 ا ا ا 27 هيض

 ا ا 0 منيع كلر اعتاب ١3 و 4 اي
 ْ 3 عازلا 3 ب فكروا بذل وا 2 د

 0 3 0 هيا اسي زلات ا |

 0 ورح جرت ناكناواومظاداؤلكمالكنخ م ملا رع عينج نعبلا جذعتل ليتلان ايراد باول ١ يش 0
> 

 ظ نمل وطنا عايل ةوتيادح نا نع ينل رع اختل عنان اك منزه ا
 |ٍدَع تلعن ناب از عطانا ونزع جملا رعاهنيزعةنعلا | [6ك2 اك كردانطنتبزككب تلا ياو 2 7
 كايا سواعد كلضوااهنبصنوطناهنباروفاش هج 2 نكك اذ الاي كييرعةشايسبارع ا كك

 فركب نجر زجر عداككمز ازعداونسيزماكتلا5يييطنو كوارع هنن منن نايس ابيك
 0 الا كر قاناراج لادا هوت سا: 32

9 
 ةديحن معاعزجزبطحلا بي د:بكووهداهبن ذدكرحول هيبعتنو طال ةاشلا دياذ ركل عش

 ل موو دس امد غال يم :اتئارعل الكتان نلاكلاف
 5 كر هانإيفأ ل ]جر وزرم بسناب 6 7 ١ م

 . لجون جبذ عز نوت يودسل دلالة عينت انازعددتا 0 2 ا

 ,هلنالارتقبعلاةءاهتع شا اكوا جمرك اكليل ناني الكل هيكل البس 0-2 ١
 فانكلبة نم طوليا رسل منمولعت لاسر ” يرسل كلن لبقشس ان ع“ ا 1

 ىلا يجر حالعلزعيزتلا بسيد نعد انتر دامب واتا مفنرالمرعلإ للا ْ 2 2

 0 لنا جك عزاز جاكال: :اكانامتلكربباايساناكرالاةكجالت جين تف نسم 1 3 ١
 هلا يشم انجل ز جا كدرننا أكن الاي رزيرفاكي زبن الز ؤسب جدام ن أت جامد اس مك عم

 ميغ هب نونا كوني عج ازعمدعيماذاراالانل نامل جنز ةلازعز شتا سلا ١١ دي تسج
 تبل انزيم 4 نعرجسرالأ دج شلات وح لكمال متخالك كلل يتلا تمت ناكو مخ كن اكأذا اناا“ < 2

 | كلان ا يزل جيزع كسول اهئ ماعلا نيا كلا ملزما جت تجل رعت هتادبعإلا ١
 أن تس زعزع أك هرخإ هاو مزارع جلدك نهيدلنايباناك ١ ©بي
 ادت اا نمل كنها لاذ ارجو اضذاربكوا تضعي مكرعالاسلاة رشم بتل لوزعجيا عم 0 2

 الترا ملا 0 راكانالفجيداذاتج مملة كيزبع هاري شيبان حز ريع 4م مىسإناكوا 2 0 1 1
 0 ل 5 لدا سمي اولا جذاذ داون تا ريع هئاارتعالا

 ١
 انيعيانرازعزبملا 'ببشناك جاب هل

 نط نزيل لفن اننماشاالا مغيب كانا عخ 0-0 اةداتلا ليمن عت ناز كدا 05

 | دز د نتلازعر بلا ىب دنا |5”لان توتة عالاكلفف سمي كما ةاكت نكته ربوا ورشا. 0“
 وعر لاك راالنتانزكةناوزكت نانو نلبو ترجو زعبل تح ذاذا اثرت لع هئاادنعا ١

 هياذز عزاء برع اههأكك شن يسوعجا ,هناهلازب ل رعنتلا بمب ناتلا نك ةنعل طرمما| ْ 0 0 17

 . | ةككاتان اك ءالاط اهناكبلكوبا مسا كلي راوكلا رت تاسع اداب الا هلاةبعش ن ترطب نعت يعل ااا تالا 1 ١.:

 هيدا ته أكس متارعإصهنإلاو امعضينعاس :د انا انو كوذ فأن ١ ؛ردشلا راع نأ ركورظللا 1 30 0

 1 عادا اذاكد ماكو رت ز علاش ذورلو اهنط ىئراوجزب ماتا رتل 00

 ظ عيان هبت بسيرمشر لا ناسيك الذال وركيرشنا اذار نجلا هاف ال ةرللعتاربجما ارنا



 - 1-5 _ٍ -_ِ 13 .٠ 2 هكر ا >ِ 22ج - 3 هي 2 7 1 م . - ا ل 54 < <م<*و سس يع

 هيلع دا م1 - 2 - : ماا« بي الام عب حا سم ذيج دع در 2-00 ل
 < _ٍ و, كلا . “ع 4 5 تا . 32 الا 20-2 7 _ م هه

 لطكاطات نكي اداك سا اكدر ةنافرلكم ام نناكرا اراه طيون ينيحيتلا هيلا للجلاكسي ازعانن ننكورجلا

 ثايب ريع نا هتان رعزجادملا حاج هنامنيرتاشلا علا رع بلح لاب ماب تميم نع اع جيزمزلبا كب

 انلافبتل نرجهبك هانا انجز قرخابز بصب طالت مران دات دايز مابا فيد ين

 آ رجا طالعت بناه ناززك ينازورعت ا ا دل
 1 "اس نهاد كددب بتل 1 ع |ةيطنل بس إن لو
 اةاكركهينل دلال اكد تكرملا نا تلاك مدبب راق نيت ومريم اهنا الانعاش
 نا ةوموفوملا و متلا تدبير 4[ ةزجيابع تا نجب نهب برع و عزبنحلا بصي نلكرع < رعي زع

 1 داعب, دجلة يضاز جدن وعخ يرججاو يهلانهن أس مكداجكسا#
 دي نمو[: دومنبخازع اذ: نعسان ر.عب + اريازهزبتلابعب هنا ماءاطنم ااا ف
 اسد حني << | ا از راو دكر ارفع هاندا زداقلا ايت
 احح 5 1-2 يانا ود 2 دارا ةوضاا رخو 2 را 97

 ادي. عون هم. ب 00 عاباشلاكلاةزيجزع رجرعر ا و قيعزعشيزالا ءاورعالا هب 2

 1 ْ .٠ ادهديزينم عنا اهطسدز مكمل هاه كدا ةارلارخع نعد او اسس عيال
 اثر“ نإ نك اس هةتلشؤإلشلةزنع» رجع اك ككل نغفل الذل اذنك ككل لاو ا5يراصت ل اذ ريس اهيل اضن مما

 7 > تنك | | كافالاظ ةالادجتةزغلشملاةلكتاهبتمتل 21001111
 ير تاإ (لشجا زان اكتب كي لان زاك ملام اذهل اهيلكمشا,ئساديركلف دياشم
 1 0 سب اذا مالفل اكازكو اهني ةدلح اب جد لك مادرككودي كل ازا اكن ةل كم هازل الفلا ذب زها للإك

 ْ سوح -7 | لاءانضاطكرعرجازعتي اك اه جد نمروناَو جذل دنزفجا اذاعللا د اهيلعهتدا اكد ءلجزلا عفو
 18 . ةرال سمسم 0 داازأ :نلاووسلا موتا احن سااللا خذ ءازملا حذو غل نال وصلا دج نزعل ارم اضل اناييزم الش

 و ١ املاء رسإن لاف كلب انتر زادك جب هزم تملا انزل لش نوبي بناونص كو
 3 0 48 يا كيبَذازرا كي نعاشلتلا اكسجوهدقلا يني نإ يول

 .لد>' رات + ىلإ ٠ تداتانكوجلادانكو لكارباالكدتتة جلاد ابل هازل دج ذ نال لاعب اضزع فوت دما
 0 6 : 0 ” | ب ةادلأعلاةداللا باز زبهزازع ملا بيب نعدحازعتم 2 ديكسانا
 32 0 8 أ نجلا نبل: تاكل وتطلع اربنازجب اك عا لافتا: نولكعشادن»

 95 الليبيين كد ليا ابا ماكو اوما كيان

 اني دماتوربشاس , ديول اكياس اع اذان و

 0 0 0 |لطلباإ ثوافنو ذليل ثم ثنا يلوم انلاكيلاف هزاردززعشسذانازعب عدلا 1

 0 انما | رات عيخازعتم اها عرم ببضع نيف لع نمل كح ع
 0: أ اسس ما سس

 1 9 هلع رنا الا تول نراازمد نادل رطمزلجسن جان | كاكا نيكنجت ا دزكلاة تل
 | ضخ "يل < د ظ ول زازا ع طز رمل اسك نباذصالاّلارغ اظل تديعولا م اغم قل طيرفد نجر زجل شا داولَص

 ا 7 230 مداقج '/ | انيكح حصواوشو مما ندبيزع نهي !انف ور غسش اهورفإ نكشه دنع كازتفإ عظاو دينو مل نمل املا اره

 : 46 يب: م" ءاصأ نسوا ئالاةلاة تباع دج ازع نبغي يزعم طعن ونسير تن بنما بيب قا ولي وس زول
 1 هشام بيد 1 اكذاذا لانج لو كم هن الاروكتناذ نش ذرتلعمتا اوس



 00 01 ,رلل ابى 4 : 1 | ال 00 0 0 5 0 را ا 110 ب م 1 #0120 ب 7 م 0 0 1

 | ١ هل رباوازعساول ابق م انعموخةلن كماثلا نأ د هلخ بصآنلا دج لوهلتهعةدارعاب انعم لاونج 5 3 0 َ 4 م : -- 7 2 دا 3 3ك 0 524 ا ءارالالا ءلذ

 هادا ناعيا بو لازعبوعم نرد زعلعنبةمرح زج رو خازعيخ بع بمب شالا ناك ةبساكلا اص / 00 2 ا

 الة الكلانز طا اغلا مخ باتت نسما ءارشلا را هناوخ|ر معصب يطب م هدعو نؤتلإزم كفل عر بلبل ازعمالشلا 1 رى 3 تالا
 نال غؤادنهتالاثنةكلنزمهتادنيلهعاو رانيا تلاد دبل شم هانم يعلو قلاوعنبلا | 53 0 5 “٠7

 | قدمنا ةكيماانج كا خا وتغمل: يلب دج دلع جر ازا جلوب تل وعون بمب ضيم نس 7 ملام 7 ١

 نقةتازتيع بمب 2ةدورجلا عازم اشارك وهج دلع لزعرا نخل زين حاج وسعر دايك تيحلا هب#سب انمار/إإ را 5 رام" ظ

 زان وساوس 0 تلف ذليل صفو ةلن مازن زكي شل 0 « 0
 | ةعزونهتبتازع انهزم اكل اوما 1! جيان>- بعتشات ميلا نضل : 2 : را
 ١ يطعن دان دوروك ورتارعش ركع يتلاعلس ينل شف زعو تكلا بمب 2 0 رولا

 طوع دسار واهس وس دحوم 1 0 ١
 ١ 5 يمك ناتج كلا وعلا يي اف تس انجز ارواب بَع 5 0 1

 الختان جالا وادتلا 12 جدو تزد ئخوأتسلاةاطخ زان نإ زعنبجنتلا نئاةاعرالاَصفأ | 0

 ا با تفرع ادبقيلاننفةنا نمت اكدجتلارضا الاطر شالا 197 ٠ يام 1
 مكانا هشايزكشاحنتو» ميشا الاششاهيفاونرخارخ الات الغادر 2 طا 7

 0ايام زلال وبلا ببلد رتيلازتترعاخدل كيد عيلوعراذض اص”. 17 لال
 : 6 ١

0 7 92 
 ع ني ازعت# اك ميكن مدس جابر جرخ كرت نك عناكلاط منج كاملا ,ا'ةيزعئتلاَس

 يلاقي جن زعذلايلاةزتفلك م 4 رباب زعنعام زامل از عالا نفر كنت ملا اع الع
 كك :0لاغاا لن رتيابع اسلامي +لذ نيب ارعنسح ازيث زعراتضلا بمب اهتز لل اقف ا

 0 ةهكتادنعقاكت للان هتادتعنب تزعل نننبتحلا هاو نجوليعز داش نجزم اهب نيم انتم ان
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 هلةراشار ادت ارا لّصلإضيئلالك امض لالالالا
 7 رل | ٠ نينكلاءاكسدا اانا كو ومسشادلطرتمالك وزعت اكمل |

 ْس كين عزانكز هادئ زعدن وزعناططتلارعوبعنب ع زل ازعانمل كونا كب ! جحنَو :نيانجكإ ]مجيد ١

 ل. | اتجنلججاهننع اتم كعنبلاولا انتا ظلام نادر يجنن ازء نيكل زعيم
 مرضي زيجزعديرلارع هقدلا أك لولا تنين: ضنبلالك نكلومب لكل كلق رس ناب اد كروي ؤمنعأ

 دل يلا بسم تالصرجنسبت وهدم سايت ةيع
 "مآ |ةنعد عب يدرس يبت مماك لكن كنج طرأ) ضنا فص
 ١ | ..لدزات مارا كماعل د عملا عتق !جانلتيا لعن بنل باك جورل ويلك اوصله تع

 |كغزانن انمي مزعل ا ه2 آلَبلا عاب |زماًءؤين جبس نع هلا مد حملا أ م

 ظفار نجهل كماح :اماعا تما لج] ماتور ةملعَاَِإَص سالو لاخر ةرتييلع ارجع
 اا ادن وملاك ماهل ءدم البلا عاوناز ماع ون نيعمس نبت زمو زعل نخيل

 : هك اعو نعل زملاوع اد نيهنصنمءاعش لاو نارا تيا لنجد ر ع اكسالادعسزججنزع ا

 ْ م ع يس نارام لسور كيا لعلام

 ة تا ايست اذاتلا مل دعس ند هم لم يدع

1 



 رار / ل 1 10 0

 ١ راو 0 0 0 230

 مال نر تايرعل ذا لازما بلزعنيفشملا رع لام زكي عدم نعذهأك نالاكبمفقمذ ان مؤمنا ءاؤد إلا
 اناكناونككتكملا اهدنا انهم ءايئالاهإ ناك زد تملأ لم مانظلا زان باؤين نبل تاو الدلال
 نعدعاهم ناز عرب اكشن عمركلا نعي انعبسج التل ضب دز ولما دلتا ل ملىعن ايون لع

 كيو زاتيالع نا عر وتوم كيزلاش تاو لاذ ثيل لهضججج ارعةوزجزعن الترا ني تضف نعي قرن كك علا
 مارال التيار لان قانا جونبعزا زعزع كك م ينال ل: ةاازتضمو رب يأ

 انلارلاججشولاب 0 هلي لاخر اننا بتل خجل نسجل نو اانضِئالاقن
 لالا ف. فهرب ليزك ب وعجز عن عامك[ رضا اخي طفلا !فننا اه وكت هرم إرم ذ ةاشانل اوبن لل نارنلاضعبودو 0

 ذا ءادتلاكيالاو كلاعنر ردن ايمي هولا ريم ءنعبهد لاما دلك علل قا لإ هتدزمل كيل تااربعو 1

 ا ا دم ا م
 عدرا فاكما كيد انمؤمنبلابنانن هت اكلنا لافف ل تكرلاكمئلكمئلصوس الوثكر كسل تيمنا ان اتش
 اختم اك دككنره نب اكس ”عماوج املك وا رماتلا ابو تيلي تفتك |لاكمت تادف كرف

 شالصشا لوس ككنللا:رتقلعشادبعهلزعب سرب بوه نرعداح زبتملجزءاعبح يابا نورمعد با زعأ

 معن زا ع روك للان اكاد ابا فالنهاااهتتحج_ مرتان
 0 ب فئصضأب ثايردالامعماجاطنامهملا د تامرساتلا4 جول لامس عاهيبأب

 ىيزلس الات ىرلا ملكش 0 ا ا وا
 لخير مفا الخلا اذالارغ اف لخألا تتعامل لور ذل غن اإل كديع هل انف تكمل انوزف هتنعمتاا

 ترك كك عبسارك اٍييلئادني كديزناامغل انااا ساَلَصَسالْوَسلاوي
 هلع زعتدلزج لك اكان اانا ئاهافلا مدت خا امور علان هبا وروتكلا ئتلازنعطفلا

 0 ركل ةدفو لرسم تنوفا ايل نعيم دع عمل اة. توني عادت
 7 طم ءلئاميلاتعتطت نانا زجر تا ءانؤلارنعزاكالجكت ثا العزب خنت
 ادي يرو نيقثلا دن خل نامت ون ادهزشادعل تملي عسير زماان خنجر تالا

 7 امنع يانا كيل تام يزهر لمنازل داركعزينإب نعل انعجِريلع
 ”ىمِلَعرَسٍلَص لالا خا ايصال .اناكلافر الع هتئادسم | رستسدالا كرد ]يانور يلا

 لابي نا نليك شاد دار رعبا تراكم ناب اعادت
 ديازتتبازعناتز عربا تلاد لهل نجد لن لاول والركب مالا مرت لكزس شالا
 اس سوما نابي اجو لت لاو طنا هئارُبع
 ادبي رغدءايمز عكا لكي ازرع قي او الون بصب قيوتتتلا طن منيوبم لت رئاذ“ همز ع ىلا

 ' تاخد عزت ودضبل عمران رعي 00-0 لاَجاطدلنشنو دكا اتجرما لخلافرع
 جوع 2 ةلكرعنم اكل ضن طي غايطتا انافرتفايعشارببا لل ع انهن ر عج ”نرتع

 دوعن نزيل هجزنع زي لخجك لعلة. 1 رف دولا مالا
 زلال اربع زمرعنشكت ناب نتطعزع باطني ز عام أك النخل عباد كدوج ١ 9( د ا ١ ١

 0 0 اينغن نمو نوم لكم توضغتنج اؤاكل م لسشا تالا انزكيططشاربعا 2“ 1 1 ١
 اذاعات ابكي نون انقل ليل كر دا ءيتار كايطعفماتلا 0س : 2
 ا مهن زلاهزحب اذعزع لا نع معلا اك يشمل ينزل وللا سس 14 0
 - 2 1 3 ا 1 / ا ا ا كلانا اطرد هنن دف منو الراكون رنة تيالع لإ كلذ صلح لل ١ 1 32 نا نان ١ ء
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 ١ ل 0 ب ا ا دي ا ا يا ع ا
 مادقعا عن نت 2 يع يح 71

 و 3" هت دندبو ياا 1 , 0 لاراب -ةىب تعال 0 ين

 2 الا نك و كو و يي 2-2 8 : هج كب اغإوا ب يي يجب
 1 ا ١-2 [كلعتلا+ .دالطاإف مزعنايعر راعرج انعم ع اك سنتا دل [نأيب دن دنا نؤيم مال

 | هن جي العم راكان د لصّوش اكل بز سام رظ نلف سمتسرف كتالك مصاول لاف تلك ول زج لكس اى شينئ اع
 .. تو را لإ .[مفاوت دانا نان تداول ويك مزاف[نناةبرتلا كبعلاطف تينا ة:ناككلكادسلف كان
 2 4 لا نس اهرتعلا راين زعنا نع نيراغ هيله يل نسم يارعسع 5 ن ملا با عنيد بؤ اكنانشالا طوني

 3 22 جا | [تاو و الكاك يراك شله الترم ىاتلاد هارت دعت مول سا ناكدوم رسما
 : دي دس 1 جر كنعد تعاونه عيدي ضر نايف زع كطيو ةدبجرع كلش كلارا راد

 ا نمر | اج رت ادخن اوه زكآنئيطن رطمامتش لضم درا, مك كري ذا“ فلل | ٌْ

 0 ةةتادينا عونك اةنعر ردع ر ع وطن دويل تفز نعونيهنر رع اك تيت يال ١
 رش 89 يح | كيلر وري هربنرعس , . اي هي هكر مع

 دك تيك مارال دانض لانج كو سلا. "دا ءاهتوهل افك تلاد اذكنامي هيما دارا
 ف. يا ا هيام ارش وعسازعد هلع تسلا (كرانخالا الامازاعلل ذب بززلاو ]جلا تريلا نير هرمنا اهر تيا دعأ
 مي 0 [لجن ملَعواَف عمرا ب رضي الا للي زاطف ماعطلا ازيلال: ورلد

 .تتدحي يم. | © وه طلو ادبااده لفة عر ال ليل نيله نعاتما كك بةلطازكت ناديك اك
 يشم ولا لي كافل . د .كنمدفيطلا نأ ضبط نط فضة زوزو زا ركرتيئ ءيسواإبا
 : بع" هج | | ةلكنع ول دلخدلا: عزب نررعولا تينت زعدالملا بز مهرب زيزي ظدصل كك انازتكتلاو اقل
 2  ةمحرر | [مقنلك ؤندن عبز نا حوجوح هس وهمي يصل ' ا
 ١. ا ا | جييدتنل نو ميد 0 سبلاو ا

 4-52 كك 0000 يا ا )و الا_ع شابا
 هيرو ديول ال انو ةنيعيسيبب-- ب مس د

 - 0 1 لش غاخا ايزه ضان تدني رانج نوما يييجوست ٠
 ١ ١ َك اتاك ءايقشلا لنوم كمل 1 متنب ىرللا را دبس ديبزاغلإةلاغبان نيابي نتن رف تكا تديزايب رح

 1 م 00 نات ماكل رهبة جتا زا :ارازعس عدس
 ل 34 ع 1 : كيرلا تبان تورغم ا اكج عم عال نأ ملك نال لفي اكانور .ةكلاوا

 ا (لتللكش ادنع لزرع حان نعل اتساع ف نضع ضتززهترستساك نورا

 0 ؟ءابص هزت مناف ثيل اون ه داو نبززلاولكؤتو ىلا ريقمتإؤصم زؤر لاغل
 دونت ااكزاشا هنلادثبهكلالجياريت مابا ناكل: تفرع تحل ةلزع د بها رئ عن مرج زعدشمكي
 العصار زنط ازعن] بجنب نع درا اني ؤيجز عنب نمسوطعجيزع زل ازع زعلا 5200 1
 بزر أكان نونا تلازم دخن دوز اطفي
 ترا لزم ولاا لاةلاكز تقلع تمارس نع كيلا ؟تاذ أ |: ةديبننيخز جر سطس نيو ”انم عا

 انني لبدن كروب ورابع كوب ني عرج هن كلا قلاب الانس يشع وياتي 1

 :>+ [نناااعيرعد اه سده بيانو م كملو ذاك اور ل دار ' .٠" يفرلا مهن ءانرفلاذنمرلا نيس ءانأل
 :ككمزل واهلا فاودضاز قيوازغتتبزس اعتلاء نال واذ مى سرإ وكلا اسازبئرلا دارلاو كلزمريؤرز الح

 هلا زك ل قش ادرس ارعز تزعئجشلا مرارا .منميمزنانمرياتعلانيزونطنم| نوروز

١ 

 دي هنري كلل شاالسدلاو رعت سنمميأ
 وهتسسللم دع. ده
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 هس عرولا 0 هومز اسوم

 ليل اه دءاكمبو دشول, كور 2 '
 0 ” تبطي ومحو لو نيشرطلا ورام

 0-2 .رتصا هداد رب
 7 كل را نو تاير ارت

 ا 0 ركع جار انشا

 5 اير“ كرا اطر اه سي ري

 0-2 دعبل

 2 دور كح 504

 ماا دسك اتالم ازمات داتا نع هسزز عمد اكتم |
 اعلا أور ثدحد: علبلاز اكمكءارلا خشلاضببا دراي ملثم كمال عانولا عرسان عزهتزع للعلا ١

 نايس اطل دكواطاخكتنف سيح كون جاجربان امور تيالعشما رجب ا عيدنكا العدد ع زعيم |

 وزار اير نونا تاك اربعوب اة لانس مستر طارت عوضني زم أك نير هرتدتل نت امهم
 7 لكل اسي نعد فوس نت جنعن اع نب داني زل انه هسزعةنعلا كر لسع ١ فعستبات
 زلات اري عدم كنار روم أكوا رات شال:
 عضوا .ةلق عموهرماتلل ءافشر ماؤلا فل لش اور م عجمان مشارف لكم ءاغشر سلال مالتلا
 ظ ينو راكلاةل تمتيع شا جيارع لالش عدل اكل مقلارسكلانانل!ن لب مهب انين نال
 0 دج ص د اقدم هناركعزعت# كرس اني كرا اكرنِلَعَسا

 00 ا ا ا ا دس رح يشل
 وكلا عدع ك|) لسلزنمزبي هشام ملا ةزتال زل لزج كبك زخات لك

 نيم 6 رولان عكتلا لكك نيك1 تاع لالا رسما ب اذاكلاةركر وتوت عنا تهل ل عر ع) هت عاقهلا اك
 هيك قبال غوت يلا اكئارتيابك اهوا ةلافكجنلا نمل دسهزعدإ تاز
 ١ 0 ظزتمعشا ركاز بوك اف ضراح افطار زجر ةزالارجا نق عوع نعت تنصل كن

 0 اد سد يس روم

 ناجم نيكتلا هي نانا معن ادبعؤلا وسان ابنسمز مو مز دادش عين نع
 والكارمعاريازعس »طاب ناخب رك ك حو تلككملاةكضولخدال اذف تبرم كادذ
 :ادنم ركب امل لاف كرام يطلبه ثلة كابالا زعنماان :اءللافنابوا لعب

 وسلا رع ل يسم 1
 م اره انج زعدزبلا نع ةقلا اك اهتم ركل كسا قدشأ 27 مث.هردملا لنعاكيص قاؤل لاف تلك ادب ازع

 ةقكاا نيمار فوركانومنووانل ىث ىانزيغب!ىالل تمالك هشادبعؤ الخل ةلاتنلإ جن ئج عطا شازبازعا
 ا ا اس مايسملا ي اذاالللاظفنإرللا
 ماض ئناخلإنوببظلار) تضومانا شا ضس ل اذانب غاضب زعمش |نبازعر نزعت ةدالخلا تيل جنامداف
 قءانإو اهرتضد انضر كتم نخءازشيتلازم تو هللا لمجال اففر تلا لهرشا ليش الا تلاد توكتع ري قبلا
 زلثلل|ساكانافمهساك كرس سر اف: 2ضصااذاةل ملا لقاّرم اهمو هريس ا هيلع عدو انهزم ح ءالملا اهنلع ص

 لوو خت واهصنو تفس تالت يف ذهل ذل لينل دضاكاناورمهتس اونا يغير ةدو نيزركسانجرتبصخ متن انما

 در اخطر وطركتم >+ىتدزوعبلدرو دنا ونوفلا ءاشلاكدانلاترنيجل نكمل !نفاغلا - اا اًوشف تلئخنلاة كلذ
 نعخارابخا ناو رئباذالاو نييلشلا ريما لاي دز اتاتع قاع لاول
 ةةفينؤعر تاي ساو ٠ ع وأ هتاءاتنا راض لاباكّيم تطلابإب تبازلا انه

 انشيشسوان تالا ذف وا كا ا ب ال لمس

 آلا ادانااولحلا اتم درب مزبل اترك[ يلعدنج د لزعص هلع : عرج زعتع اك ولت ا ةخرغف ناللا هول

 نرد زعلافبا اكنعرح ا أك ولا نبني بلكت جنانرراش قار منو لاير كداب لإ د ا

 |”مانفلخ

 راندا ةرجنرع ع تاره ازعييوعج زين هويزعلاّسفزب كك ملل ارلض اكن مس هزعز ليعاتبسلا
 هتلارئع د زعنجرالا اك: ةميسل ١ فح_ف |و نضصتعست كيلا ناشف |ولفاك بولا: انلاومنصاانبلا
 تلو نموا لاغلا تيمي كشادنيب ازعضرالا اك انخيديادطس دعنا
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 : يجب سيسي ويب باسو نس

 .ةياك يلون: لككئق اذنه ذاذ وهف اطبشلا يري ماس يصمم
 ب نضوج :ازع ديبزعراعج نب اك شلمالبا/ئةزهغلا بللي ملاصراذ نزلو تلا ان
 اكوبللا _كعءجإت 0 يحسم هيما
 هيدا ]وت نك) لات لوغخجدل عزام نمت هتادبعزعئا كاطع عيتلازع كيا عد ازع العلا
 لالا لونا اكن[ نمزج انباء انل كرا يللا امال بلش برن ال أناادزكملاوسسلع تا

 ابمارملشرتا [توت ::ااراكلاةرتياطع تربيع حارشلا عع رمشالازج) ةتزع اعلا كمان هنو جئانا

 تجول تان شا نا نه رات لازعزهنز: نبش كد زد يان رة فلل نشاذأ

 يطال "ةبام هناواإ تال تاارنعؤلا مارال اف تضف اكل دكا ةنزجك مارة زعم لكتاب مب نعوكذ

 تيفال لاخلا رتي تن ابا هاسرال كمت نقلا نظف الكاز نزف ىزع مد

 جاب شنب نأ رعب نييرامتل امان صلاحانبل الوم لاذ هلا ناكل برش صفا دحإزدارطتوملاورئلعمتتا

 يقطع زعر نلاهرحناثعزعرمازع تملا أو يش اهؤللا يزرع لضم ءاشلاو زها

 اق ل نتن نمار كلا باز عو هولا نب زغزرازعوز عودا نإ كيلر لاكن لا
 ليدل نس اف نتللاكبلعرللاطف لب هن: معضل رجالا كارم تلج ممن انكي ملاذ يلع ا

 ل لطرد بمش نئزيزع عنيه عدرا زحل لاكبر عش نب حو ونعمل
 نادر يزلاد زعزع لعاب لين دن كو تيك نيل نال نيرا مديرا
 0 انك تسب م :٠ دننل جول انة تيلي عانكال رج لزم ةزخ داي كنب قمع

 يا اناا هاطضل ااه[ اطبزبل كاظ كلم لطف تفز ذ يع ناب بيش لاذ نم شن

 بأن ثينورلو نيخييرغجذ 0 معجم 12 نذل
 لا 0 داعزعباطخ از زل سعر اك"

 نع هاربزعنإ انجيلا نعيحاز 0” ختام زلال واب
 لتي ادب زعيشدالا | تلا ]ادت جاؤغبا ناك -ميرلا كرس عت لتص تل لور لاف

 لاف رعت ازعدالبلا دلو مب انو جزع ة زبن ثمل كرة ملا الار ترا نينمولل | ارا

 ا لا 1

 تاو انؤخ ب دساك) هاا الطله ضج را ع مما

 مرق هرجولا ءالات ارتد نونلايوكلسو ءانا لذ عنو لا ذانض دكرعَصرشلإ ار بابيش

 طلب[ ضكملا يقدخيازدياط نك ظ1]1011111111] ]ذ ذ ]1 ]ك1

 0 . ثذ حوزع ا زع ئملا اك اغائثاو ماتش لاعن شالا اللاب زوجا
 لصد ْاْدَو اراك انش جاللًنإبلاول وطب انخاش اهسضمس لاف ن تحل ازب تاو يئس ومكتب انما

 ا اهلاوي
 3 2 .رز01 5 0 مع

 0 هرم | [تاولللاكسن
 ار نار7 اواو جا رد ن8

 ا نقرب ال 000 0 , 5



 ل لقرثطكا زر لوا ملل اطضنرلا حل وتانبك كلذ ءادلئماننعذاتلذانفكاهلكاكن يتلا ناو نلت ئطمانب قف انج.

 ءءأ ل و019 7017 ىد“ اسري جاوا
 تفتح ب عع عع ب 7

 انس ازعدكلتلازعهس أك تل انك كو يللا وخلا لان
 تبتسعا ع دارك اه ةرنوكو الجد نمز نو ءامو َْمكْنْم لك 7 كاس رلثم ىلا 5 221 وذ ام و |١س

 (”تباكيإف عرضي”, ساملازككداراز لافتا لكس هيلز عمر زغ اور وجا ف ناك تمم املحو ' 0 رس هسلاةا ع. ا ا تال
 نسل ناين مشادئعزع انتين تءاد عز عوإ شل نعوليغنر نعلم اك ءاوغانل اف ونمامغاايكتلقموضاهلا |
 ان اطواتجانل نبا مالغا لان هزم مالطإ بغا رئت املي زجونلاترسا هات: ريل زهر تالف”

 الوسط ةنبالل اه اكوش ولا

 كي تيت نقلت نورا بويا اضع عك :
 نونجاكم الكائن ذو ةنبل ار هذككل تنك حض الذ الازاكل هش طوكر يا طز عوالم ١

 نيكل عليرلشسلةر تيل كما ربشبب نعمل رضع زع قروب سيتم ارتنغلانيزتن عبار عويش اها ممر زيلع
 َكِلاَسَكلانذ تلج طف ناؤنل |( لا 1 ظن تلانل عاربي تل ل خ.كوتعلااكائباةمضدداؤدالءاجانغ
 .عوشعلإب مان ءارغلايئاضوم 2كامفلاةناوغل لارا تل اكرم ءاؤدالىّدلا ءاتلإرا 1 تل طنين عتارضلاب

 هاولإ ' : 0

 امرا طدجت وز فتلاءاتسلا شنب اله أع د: ريل نتماعددد كيلا سدني
 رع هاربا عسرالا 5 نيا خدرخارااخكر نفل اك ضيع إب هنونعمرو معا ةفلخ عونا ءآشسسكلإ

 ناني ارنا هب اكاكر م ق6 حزردلا عدو زبادي يل نقش دنزؤين كار تاتو ال لف
 انك دضجادازوجلاكن يلا لت ياك هادو للا ةعدبملا:زيلاردعزعرل دلازعويت نعت أك دبا غلبد
 هنييعادي نع زعؤرادإ :ني زاهر نعد تاع جاك ء اذا مكة ناك فانا رآهشامينم
 23 مزعرف زعتم كك )) | تليد ,اداناكاففانا هذان( ططخلا ذنبا ةذخجلاالا
 هاوي اعدرالازمتلا جحا ئن كيج ان" نينار اندر تادبعؤالانلان بسجن ضب زعلاسفنباد
 خطو ث زب ت وشر ديت ل بح نوط ةولذ اتصل[ فري نر اذزرال لكان اة الل جوجو نيبكتشنلا ظ
 ٌذاهطلا باترن ذالابإل دوونم ةرطلنباكرنه ده ضنسلابداذا لعيب جلانز قعمشابهذ اف ءاسخلا |
 لأب تناولاذ ةادنزع نب مانمزعزدوبزع عزعودالعنبازعيبج ابتلع 5 ت وفم كم وطغم عطل ووو ١
 نارام كف كبح الاطف ليل لكدتلارينبا لعل خرذ كناتاب ضف لع و ضفو زوالا طل تاكا |
 طنا إو شاوبلا ْمطْنسَوءامسالامسوبزرالا انطلاه لاف كاذغ اجت غل فر تيارل وتوم ليا ْ
 عه ورشا عجرتساولا تري سس خبل انانطت ورا تالناطس وإنا ةلاوندالامركك نالها
 نيكل ربنا رنخ دسكلاةزملا نب عزعت اتا ناملسارعْيلازع تملا (تكمرلا كلل غفل ركتلاوأ ١ ١
 قوم ١

 ىك ,

 رانا لئاو امو ًيزاراجدح تنل نئالاز تلعن املا فيزا هيد لبدء وج نامل فظن
 يلع تكو زاجل عرتسف د تلا طاغنرالاغلباذاذاةلمإكنتذخو كرنب حض, اودرشلاةزدالا عجاف | ١

 طف أك انضم هزل نا اياذاذاد .راخ رماه طبشطاو انج اكرهك 2ئيزخا نضع |

 لا: عودعم زيزو دعاك انهم هرختناناءزرالاماططلا رغب ذر تري ضادنح دياز حور زتحن نع
 قالك فريز زا +زعن اهني تع كنب ىوادنلناكنمالماططل خلاها ةرتناةاريع
 ميهدازو كارل م ذا غلكن نمر خو خضر لقا ةنمفتج 2 عاةزرالاذخاملا فيج عتكم) تلالعا
 خا مواهريضاوضقرف منفؤالاوعاتلإنملا ئتلازقلا نسمي يزشاكنفدانزدالنلف بلغني يلا زا
 | صافزطبلا جوا تربلع شادن ناكلا دلير عوج جزر دب فزعر اخرا عر هتزع ةثعلا اك" عرج طكوإم
 نيج فعل نيوبعزا نعت كك كيل _دعرن_ررإ) عضرطاةزانتلا.نلعؤجوزدالا ماجا
 ايل ا: ز ازمير( نسب هد الطلاق بطل رت زككج تما لكك ناكلاةمالاددا



 "هلاك ناين رلارنمبلا الوم لاو ونجا نول ل باز مدمنين وغان يزعم ثمكب
 7 كيتا لاو نيكمتاوك تاج انني نئاشلا تا الك قاد اكد «راغنبن عدها 5 اسومنل وشال ظ
 بر يا كلاتعرإ أ يي تدل: جدر وعن كنس وق ولولا ذنا جن نوط لك لري يكسا تال

 يدم د اهايجلالت | . ١ قاد النهللاجا اوي زتيارطكمت اداب اس. ذل ةدم خد زقلا ةنزاجلا زهدي نع قملا أك ديان يطعم
 ! بانا بة رينا هدمت نتنازل نمب_ّيإ ادم 5 زف الانمآنلا دي زر مفزعدسيتنزاديزج اب ان خيانعج ١ اي 3 : 1 1 5 م ع 5 . 21 -

 تاون وسلا قئازت
 ب م اك هني دانك ك زجر دخولا هتان عنز كاؤيئارنعم ]كلو بادطو اشيش

 اج شما دينشلاهزناس ٠
 دعت جست تطورا تبى مسا بمد دينو لديك و )ناك تسلا دف جف ذا: انك. تلعب رضا عما

 تمت ميسعت | 1 لال جلال لا عطينازعنم نسنولتكلا 0
 | هنري وتس وزلا كيايئازعنرال اكرر لعلا كتيب هنا لج رجب ويزيل اهيا 9 نجت

 ”َوثلا/ مالا
 .ام هما فلازم خب لزم هبا املا طعما غبن | سرس حاط

 . ةليطتج دينا فرنسا لكة رسل لكنا ألان تاكا تتلو ثلا رن هلا ع 35 درا جزتا
 جي تيةفل جرا دارج كلوت لك ناد نيام ير جاز المرق ل دهسا

 رج ناو ازدئاح نعم اكدت عنبة :رةاةسبتملإ كلل هن كفا هذان اتكرل
 عم | | عرلنرَرَسلاازولونم هام نادلازف كنج لطةرمدبا ور تراي كئار شبا دنعدشكأل زاره

 . ب 17 ايلا تكي شلل عج جيلاني عدرم أك ان نو شعل هئلاوالاو:
 ١

 ا

 | يمس درس يعزم لا تعبر مادا
 ْ يطا تلاد :عاشلا هي جنماتلاوخت ”لنابل لك لاف جركاسي ازعشار عنيزورعيلس |

 ع نأ | ةيضركنيرع ناكل تازايجبن نيالا قلنابلا لكلا ةرتيمانقلاز طربا ز عبر
 فر هو | 00 جال 1 مه - أب نذلا خربت انوشنب ابل لكلاب تيالع ده ادنعإلا .شمتلاقنزمعن لامع

 2 هي [كيملاوا وبناتي كييارع وكري ترن هرو ا شلكلاو ظ
 دى | ١ عاامءانؤهلاربض تيل ءرسلادادإككلاذاناطفازمتزعبالبلا : كلا نبرغازعوسو متع ز عامك

 3 سلا 8 | نايتسلاوخانمرممزمختما اكرر كرو الأ تعبا ” .ماضلك 2: تجتو هيما تجي ع رشاملا ١

 ٌّ 3 نزضزابرزابويعاذ هداك وجا امال رراجا هب مرتي دنساف عيركا

 رم 07 أ. قا هوك لجل ديلا نواف عزل ةزعانزانخا جنز عزيأك ضل لو هتائتل وهدا
 38 | دتكيركا نسب فو عد ول لسن تضف كاوا عرشك ايئاؤبوسزخأزا دما درتيالع

 0 0 هديت نر مهيلىهرعقزام ف امل ثل "سس دمج

 1 ديبار زكاة للا دل ءانشلادنكلابعمطن نى العادلة ميكن عب
 نهب ذ اون دغبوتتحوقو زي نيخذخوو لش يد لاذ نوما زال نهر عتل عياض اخ
 رسب: مدنعزمهزارعززازعختم ورمل اح أن طن اينجزتز م بكبحلا

 ْش رس فذ عاف ناطر باطن لان تاو توتينلعنابنهداذإ نجت اعرازعأ
 2لتر اج مالتلا امين بد زالة بازعروشمز نحن عت ارجع كك عا

 ليد خيار تع نمر علا .كننااك ين ارتوماةِلعَسِار
 :دازبلايحالة در ةكرلا ةرلكسإ ص تالت لل لاف مس ”منانز دزاهن ذلكم يدذشاةرئإع

 غوهان ترص ذي ذ مال قضي رع 0 ازعل نعوم يو
 الذال انه دل ةلؤولاناك ركع ذلك ردت توني وككنذ انانل كال ىف اف مذهب زيخ وهو فز

 نا

 . 1 ءءء

 هةر د
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 1 3 ل

 1 0 1 ليوا 7 مْ 75

 60و قاؤ كار اور قالا كلاذ زو ثلقلاوز تالا غيلان ءهثج رمل ادهزكل
 داير تدك زانلائ ركون فزح م ددكشادبعو اكوا رغر تيل رعد ع تارت مانام ١ 0106 د11 "و لا
 اس داس و مح ءةرتاوتسداناكا 0
 0 م سلا ما مكتلاروانئارغاوانغبطزم 0 هيي عب الع

 نو وا ركز زمالجا لتي( إش ارو دلالة نحن العزعلالمباب اظن غم نزجزع |[ تنجب
 نموه اك كلن زمن اكأبتو ونهار علخانم ءزنجلا نارا لغارإ ملوث اوبل وسو هند نلف ضرالا جو لع
 1 را ور ناك مو 0

 هت ديزع تطالب راد تعز عزب تلا ةعزعلع اكول ةؤنلاهكدان الا روبتلاكةنلا ١ ل' 7
 نير غا شوو عاما كرتبازم تالاف تاز رمل ءاوج وجلال اف تايقر 00 م
 لاش وهو ادا يساللاعن هللا اهيزما غل ورعلا ماا يال ارسم نما 0 0 |
 5 لازما فازلين زج أك لاو سل اتم لعدم نهر وا نبل مخه |

 0 هولا تيلق 0

 0 ادب اد رعربنلاب صرع ايراد نرش ااك 0 0 2
 هقزا ملا و ناؤضلاورورهشلاو نوربح اوك اردن زق انبجؤ انا حاصر زرف ةواعدا | و 5 0 3 5

 تالا هناتواهاها تنل ماغي ٍ اكن ونبذ نزوالكز وهو بيط رطروهو ناككايرشنو محلل |

 7 قاحم اوهؤاهنبانكدبب لاول كالا يدداطدجب غانم اننا :وهو كرك ناوصلاد |

 أ عيتلكارقلاة ريادي هشادبغيبز <نان يزن هللادزعز خش جز عزاشمرل عض نقع هلا زعلسلا ١
 لانركبع 1 و وللا 0

 0 منح ع تلا صير ارضا يا ببر ءانوثلاب عن: ةينلك

 لين ازع ناثززع اننانم زعير عز نار ار اكتب انشاد عزو قيوم قا |
 نبع اكن وزملكودابملاب كهزب 2 االوةادتلاوهو ربو قه بشج ردا شلالاةركتلع ١
 و مانا خس ارغب نعل عنب نازسشبزعاًكيج] بعمان زج زعو ست نازعق عع نيوعازعت نا |
 لاو يشل الاطوال لان زد قولا فانت كلذ كو رو رتب رك شارح
 | ”راالاغف بنوع ض زرع طك ءا غ3 لكن عح الاسر علي اضاع هارف نول ١
 ير انا خانعا للافضل صادم ز هذ اكل لاق ان هانا دل رهل فانها
 عب اسس زصو يعل ااننعوهلافنا كالا لاغفارضائلاغف ناضل كلاب نادر مااندنعارم

 هين ار عك اننا نمزع شا اير جلال دكنازرج نا هيل يار موه زج كيب انكواشما
 ةةلكتسرتارازاق نعوم انركلاة )كلبك نعد انّسالا انما كر كور نوال ةرخيايعا
 بانج آكلة ادلب ديزل خئارعر م زعيأككدنع عيار عبسطلاوتغ عّيانو مرسال ١
 ةعاولإرج نحاول وكسب خا لجيل عز ناو ملعب: )م عانفب ذات اهرَج هاون اقتل

 تازاؤج ما اهيهد نجلا فخناعتلانلض: منوه املاثت ةلحاوزاوعانكوانكل ول هنود ةتئالوذإ
 ١ 3 لاه خ ال 0 1



 ا 9 اذان دل خس وطقس انيكك جاوز هين رسب زمم نعش لانوطلا

 | الزسكز هادسلاعزكبلاة كبر ديإلع زم ننجووبم مما فكم نوككازم مالا ثبدها
 [مرككم كن زفت دنرث الردف رنوكازمإ رايت رنج لانس ”بطانههزسحا اهويزئام
 (لهؤاعل نعيومبزبثل شرعا نعال 5 ناشر هيج هج

 1 (وخرشان.شاا مك ءانالاؤلو اني ماهإ يغدورنم

 | كمين له نادج دلت كللا هيلا ئاَتبطن زها نيكف زاب م

 | ددلفف» ءالإ رمال مان نار ن مح يكحم هيجبح نوبوججج#

 كلمن يلب رب جس ثءاو الذ الاي تالا طن كاذرمبلا دبوكتف كلذ لع دنا و صب انام ب

 م هناك بولا ف هلأ ردنا الانسلا ام وكملالولفانا مالتي لك هارب ال اغن

 تخير نع د».ايلابا دمحم نغم ز:نا.!برعاوؤلاول!رككنيززجلادبعز عفن اربع
 0 اا اوراق حاملا وبما يثلاك ناعما بتاو قوز ابل دبا زم تلغراف
 از نع | لكك ناش هللا يايرملا نلاعلهللاءاينن ١ نم نكسر لترعشار نين زعت م ككزع

 ارتباك ا ماقول ماظعإ نعدانلاتح اتا تياهكا دبع زله بويمن رعت

 ب كت: بهدنإ دو": الكابل شاتؤلة لالغاء ايد شاهزج عزج
10 9 

 | مل دلو ةامسنابنعلاءاجاملّرازاك طاره ماتم امون ناكتينعلا بدع يزعج ية كر اكلة از

 ١ .|عطضوف مب الانمي فاق اتل الا ثلوءانّسدف بلا صف ئاني يان هل نيب لعضو بيع وعتعب

 "ا نا بيرجع ع تارا نادر فكك ةددخ أ ءباءاطع غزت دامب
 ل | يؤ دمجد لكحل سعب تاكو خا ا بعزل ئعياشا أذ

 أ نبلقلكاو مبشبال ا زظخ ملكك نسر ه:ثش مهلا ئيصلاريكلا جرح الور اينعرملا ظن

 ا ةرتا لك تاويجب عز اا ان ع

 'جبجلالكاانهلم حابطضالا رب هلا ءآشناشنإلا] رامز نعمل مشا

 مقشر زعزع نيب هجين كلك ديل عنسا / دناصاو ءارشلاوهو
 | فلام زنا يج ضربني ف هيما تويم تين

 بحار يا انيزدالان ديا لء ادبي ازوضم فزع وفعل ان«

 |نعرش قاع نازع كينج تاز تدخل قم بي نعنع أكس قلاب ديقن
 00 9 اقبالا مي لق ديس عب مويس

 الضب هلزع مثلا زعرلا نوجه عرار عةزعلا ءاندعالأزمنونلاو:,ناقوملاءانلاب ببذتمنل فو رلك؟

 ا د بيلا عمنط: تدبر | تيا بتل هجر تمالك شادجع وان
 كنز مرفت لع ادب باز عجن زتحرايطلا وحج نيرا زعناملث بوم زعزع زا زعازعلا
 | نعدمم لك نال ابولاو فن اَبنملاولعرغشلاو ناضل حلاوي أر ارنّولا عتب
 0 لال اراعب شال لزج متجرك متاخر كي ؤمر تطري انشعلائاوبز عر

 | اقدّبسانو نوشعو# ””امزكافلا اهل تيلاطع تارتعيلزعداز نيقستمزعبل نعزي نومهزعيبازتلع

 ١ طتلبكدقادشإ او تيلي نخبابا دعما لكلاب نع عدلا ضو ما زعير لزع قمل الكل
 5 نازك ذاتك اكن: لازملت ملا ولع الص هت لجح انناك موال نعال الو

 16 ورا '

000 
 ل .
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 اه ١ مسمع ص د تل ل د ددح حبوب ل 886-- ---  ه- مر حد ----
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 050 بك: 'ةازعر ب ادبعن مهرب ارعشتر هنعن افا نعود عن نه نكنخ 2 مك 7-2 ب 27 م” -« ٠١ < ١ عدن ٠١ 0 2 : كت. هبل

 كامازاهشنساوركلكازاو كازسإ ٌياجتناون لكن اكناننانّرلإ كنلعد*ناهتلا نهر شا لع مدار صراع | |. كي ١ + او مح
 زنا ن انزل زعنس امن كراش | وتر ماعلا هت دكشا دست زن اعي ذات نعاشلتلا 5 | يكن ز

 انكتب رهان غلاسة جزعنايتسلا أكمنم اهعردن ذاكرتها رولاكلا هكا ذاذ دج زمدتتج اهنشت
 نان كرت اطار اش ا هنشا اوالاءلك مال زمان نم تمت ادن ا دعمهم
 اخي طكااو اتي لكمتار بس نعمان عنا عرهدح از عانعلا اكتم ز مت اهيفوالا زناتة رن مره

 اذان مو ماو يرمر تسلا هدول نادازبط د تلزم انتا كلوز يزال دنس طبل.١ .
 يلب. باز مزاحنبدونمزع ناوغمزعنايتطلا|كافلك؟ التل نما جر ناذاكك مالا هتاشعب كلن

 ان نرعاكدجزبشحلانب شد ودعنازعتم اكاد نيسرا ثموسولاةاطيش تنومل ناد زمدتجطكازملاف | ١.١ تيس
 ملزلاةناّيرطعا نعت لاف دن ايرووب كورت لع شارب العسل خلان كفونلا كلها رع دير نعاضعنا | | <:

 لك رموم اري لاف مرا زنا غدة دم افريطحازا هيزتكورجحا مز ذات تن عل شازم كل رضع اوث عدل شما
 اطيل لاننا بعذ نينئكارمد ءايصزيس امن ءدانعناللا نعمان اعنا هذوشج تنانير | كر
 ابل نموشنسم ل هزانازعناط لاعلان هتابهذا اهون وحان الكا زمو مودشاممملف نانازعأ ]كب 2

 تشب لة راناىنمب هنعالّصا حاب اهذاولريلخ انا( زتجلالخد بدني ءزموتيزب مرنم ةري ةذانانعأ ١
 حلف كنس ونوال نمو ميتا وسم تكلم ذل وتدل رن ميزي واج لالخالاو همنمنوعبهذاو |ناظيشنلا نع

 || تجرأ ةواككوالل نات, كاع لوزير تيابلعشمادنع انتم لاف نانسن هتئاروزعجإ تلا زعرمازعل#
 1 ءانذالاو كالهإلا هذارالا قيمي منعشوسولازاطبرش نفط او ءاذ ندإل النوم هذعت دن عطف يحرم

 ا[ موني نلف ناقيكاز لوم تيا: ادنع يلعن يراه زعل
 لاول زبر تياطكاربعإبا دعبل اند يزيل 'مرع املا ديكس رعت ايه ةنبق يجز تيب زان
 اولكر تيب دعت |دسئسازع حال نعهرش اكن عزمت نع علا اك نرلا هنو نخملا خو اذهج»

 كك ها رعد ساما ووزرات لب نخل عيد رئانر تن رلازاتبزلا |
 كارما زعل أكرابلا هنادي افنان زال كل هر تيا اديب زعرمبصنبديلولانع
 تام رك (رملؤب لت يطعش ارباب اههعلا كلل ادعت ننينعطأيقل لافوا طائل ةسبتع بلا طزع
 هتادبنج كيلا زج عاك نم ؟باطودلا/ كلغ ددنج نايتلائا ند نعام لاوس اوان انمدمدإ

 0 نقال ميغان
 ذا حور ادائيخا2

 رونا رهانالا) اج ل دعانا
 سما اذاناهرضّو حنان داغتعالا
 تدخلت اك

 ا

 لهرد 15 ٍِخ 2
 7 ز ع 0 ع 2

 ع

 لد ازورب للا رتل ومتلازم لعل حزم عفن حاط لوب ةيادلتستن اهنجإب ا ن.ةمدلاب باعني بعمس نع
 عملا نسمات جازم ئباطاو نونا كرجإألا هر مد رئهعضمرنم عشنا نإ بلاغا لبث اجزم ملل 0-2 .ها "لاء د اع. تان: 0 «راذغ :نلنلانلا م او زئرالا
 نير هتارئجزع ازيلال هن يتز عينا رعي اعرادب ن5 قتبورشو عزفز اغا اكوا ءونج دعنا
 ونخ حي حط اتذو باس موب زيلع تل غزف فلل تام ادلع ضنلون لةكسردزعأ
 كف لهؤإإل ة:دككو ىززج لزب مل اكد لاف دؤه كس اتناول هكا كارد نخنجل تظفاكيرمزا هتلا |
 أرمي مةعؤا نصل انمي ,مطانزيموهجطه ا نيصات ثمرمف هدرا نكت كولا خلئس وهو نكتب ثيقاف |



 باططر واود زلاثلخولاةىرنإلاب[: نعش نيب وطيز هيزعفتملا
 . لمسار انتم اكشن هرج ومر ياو جحممم
 ىلإ ثمر جيس يبرود عرلاو كر علاشغنازعر اتضا ك ماقئاكنابكترةايكرتل هلابك تنك هيل ب ظ ة؟ةرغلابلسإلا ناومنبدإننعوكيلا ب نلعزعدم نم كثي ءآزيئيطاف حالا فس ماا لاف
 )4 1 1 كي مع * تيرا مم اكتم عطنا ةد و جانا يؤم هوم رفااظ نا نابع ئه ناديا

 | ةيز دي
> 
> 

 ٠ هج يي ملمس كان ازيغنننا ءآذد مومتلا وعاملة تراك هتنا دبش ىلا ضرانب اها ن جونو مز
 8 زي ديب | عقل ئيؤس ومس لاذ باع ءانّيحرارللهازمان انخا سلا داناكلاف دئر,ن نيم ازعدس سن نشحن

 ا  كبعإ | نام ئارلكلا !تيالعش اريح نعرعن ل ّسغلارععرنفلانعدبرب نب وطسز عوز لانرعاملا
 ساس امي ١> | ةطيززج نكهته دو جيا زجنع كح انتل ]كو اشلةبيشبدرإلا والا ضانإباروادننالنبيلفا
 هس رس ميج ا | اول الاجمل سادس, عم جاع ردلاةمب الا انهماعو ناذام حامشلاؤ امرباتلا لهنوللاةرلجييع

 أ 2ع 2 | فيس ماج )قتلا فع إب هيي مارال | دك 2 "بير | بقاشات لة رتل نا ضيزع ثنايا كيال زم ثم حاتننلا كيوم
 - .قو 2 00 أ دلزنلا كة ننما لو .فيطتضل | ل طلل ؛يلمْمتلا كال تع ن تسول نمار ل اة تمرع شارما

 | يمحي نر | ..| ةيدوردمدنا طعوتلادع) غي بلاجازجناكل هولك ةءادبؤبا رع سال نكن ب عج
 ندر اماه ان كرها وتو داكنلع نإ[ ص وتلا نم مططن ل هزمسز تو رلاورلعش اولها لل ىرصاف
 3+ يك 0. .١ دايتكجونؤللاوننبد ةلكزحاداذم د كداب ميد لطلا كولا ةافاكئاظن لاا افاذ

 أ تي اندر مسك اهزشحىانسالفراثياللن كن! العلان
 | كوترراهزاة رعي لكسز درع زب نيؤزجةعزع زب نزعدجازمج أكن اكرسكو لن باطاقزلا

 | ةكيرتمرتدخا اكان 22د تلفلا ىوشيناةل يفشل ]كشمجار نشل كرئيس فتم
 أتماع عاصر ايصيمنراسانل لك ارلاما هتباوطنا ذلجمسزك(رمل اهرب نلكرش اربع يزن عجبا جزيل تكرم

 ادِشيازع وكي زتعرنب عزب ل زعزع دبشد ن ناو رتل نجيب عوف جك زج نع مصر شادنعن
 | با ليداارم اع ةزباز قدا كتلادجار سو ابننا اتي

 بيكر م هب لجل لوس ع ن طفح شكلة هن كيش نائفسز عت ه جا ظع هيلزع
 ا وم يبيح نم وول بسس

 عت االو ءارلا ث شزيوزعشلا نيو مطنلاو مان هدول بهنين تلا لاة)تياانقلا رص هلزع

 ل | حمي قلعت | دعو صوم سس الازس ف تحب انانب كوست انهو

 وذل اولكلاز )تيا لع شادسشب از عصب هلزع لج اطل عرعل زعتر !
 انباجازبنبرعاشولا ويعم زعزع نهار عز عدم ازعل أك نلانش لانذلءنؤجبا عاوازكجو
 'ّ + | مسزغكؤتلا اهي عا تشلاطوض راو زن ناويه وو دل رب تكلا اةلتيب شارب جبازع
 15 ١ | كدب لذي لكز لا زها ماو دلل را, ايكيا يريم مانكطلالط نين . اكان ءارطلا
 5 ندب ؤع اختر نردد: عر زب بط د ضير ادن عام دأجألا
 انبناناووترتلئكَصَو '5 ءزرارجلا وطب يحل [صاج الراو ةيلزجو باه الا شأنإ ني ياا دارو

 يامر دابا رهان رولا ازرب قتلا اقلام تبدو تفانككيمتم
20 0 1 
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 ا الل لال ا
 0012 نارنج ب الاهبسب معنا ناو اراه شن عم دنع ريم ةازع

 اظن اةالضإلاطنر دم كركاق لنغرجا ةلورسج اعز آني اذار ه حلك( لطفلك دا ديل اضرب نيب
 اذهان زنؤكبيلا طن ةرولا طيس ل زجر تيم راتبا وبا اهلضق اجا ١

 تءشارم رع حلاط ين ككوهرم زم أككقياو ولا زل( 0 :
 ماخطلالضرلكتناانيورما لطف جالا مك اند ئغ ىإلاةرتراطعش اربع از عوف
 مساج اجيب وره ةرباتعلأت متاش_ نا
 ناز عوز زجل هس نع نادل اوك كلذ نولعجب مبكاطاؤلَص ريل نان ءانطلا رج جراما اواكلا
 ْ نانا موبي اقزعر بتل زرع اع جاك مخجل الافران
 ان ةزاكئ ل تالك تارجعورااخ نركب انواع جزالات انوع امتي انا
 00 ناك ازا افلا وعيا زهلع أي ميجاورممانتلا
 02 أ ىلا برجال حانت ضخلالا جيزنالا لإ نلا ييج ناكر قرا رع كلَص ندا
 2و اف و اردو لرب جيب ع عيون مز عدو وفاا
 يع ة واتا نرد نا نعز توحد لس ان زتجومدانغزعرت لكمال
 دوال امنه اذن كج. دار تيكا لاونج ووك وهو تر لوانقلان سلا ل |
 انصر ابتكر لهن[ اذ وملثم الشال تدل متل دلؤلانم ويجب, غل
 ةقيعرصربتا لاجل كدب ' كانا رزمنل ايرذف تهل عهشلارثع للكس للا شالما
 0 مو عفا
 تزعمضونياشلا ومنور ومثل وريساوبلا من امكوهو 00 0
 ل! ىا ماا دود مك حقنا رجح جبار طبا مقل ينلا 2ع م ارجل
 اس نطيل وب زادوا هيما ترم مازن نم مرار عاتس أك
 كيف ذاك تورل ا: ةناؤس تالين ناكل ذوي يعشادثع دياز عا نباص ازعبخز غل سخر نعد نع ١

 لهزة 6من كرت لا نبع نالت هن وتتناك تيل اب نعمل |
 انقااك 2 فعلا عبر تورلاورتلع اا لج تل اناكلاة ركل عشا دبع دلع عارذلا قبر ضالازع
 تاركار هر تلالعلز زال ذر عر ف دبع نب ع نسب رو سال
 رش الخلا دكتور هيج رك بترا طل رتنلاكهنلك تاز
 كاكا طرضيلا زرار 2س لاما هلع تقلا + ١

 هتلارثعيلبغ كك درمان عرج ازع علا ا َ الطعم اونا شاووطو

 هكر جر عمجن شاربعر وزع اكنإ انهار رك؟ لات مل اوربا ع سر لص هت الؤك د ناكلا: )يلع
 متعلم او افتإ زم هولككء اشفلا نلكااذإ تع لمت ارد عو ال4 !اةنانس مت ,ةادبعز عج ردنعنافمتلازغ |
 تانتزشيز تلم رولا أ مايل لع قارن ع دلع عنال كلا اسما اا

 ناطبقلارتوهنشا )يحب ن ناطبتلا وهن و ىجذنالو؛لكت كرنب فا لاغف علب 24 ١
 ناك يادار .يبازع هدا نب اك نكون كيوم يلازم ديوتي زتاييسا , 0 ءركأ ا
 ةعاكءابلايدش ملا ثلا يلب عطااوهودشلاد يتلا يجبرك ههتلقيش ا ةص تلا | 0 رات 5 7

 .ةنلا نيج رتوملاو هلعش ةص تن واكل تم 0 سلا يحن ١ 0 ا ما ا
 هت تاتي سعال ذي ناار نب ادلع عطنا نجر ة ضرع ثعلا أك دش اكد منا و[ ب دقت زوبطغتلاد | ا 14 0 ١

ٍْ 0 
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 م اسيل اسس عسووم وو اما ممو و

 كنا: كير ئن و مزعن امج: ل كر جتعأ5 عامتلا ةنهيزايدل َ

 كرت ناقل راك مضر را تلا رعزيخنب نبكحا ةيي مج قريد

 يم هناك نعمات لدم اانا

 2 ”ةلفتارتييت قاعات التت مزاج ناكل هتيم زحل

 هبا ناب ايل الكت اتا ليج قاوأنف 000 : هادجعإل اسم لاؤزانيزع
 ١ 0 يس سم

 سدس م 1. ايوب نأ تيم يت مكب
 منج بر عرتبف ني ينعدنولا 0 'لهبلا ملة رجرالع

 اسندتنإقحزاةلاحل نامل كلا بكس فايل ينوملب اهلل وو ىلاو دانس تداىلاوكت لملم عبتا
 الجلي اتا دكا هب زعوابعن ب ةعزعفجنبهتادزعن عزم كوابل
 ولام رشا اوبترا ذزو ىرهو كلا الوم دال ءافش ند نفسو نجي ول تن ركام

 | (ماهوجلخد ام ءادجب نيزعت عسضتئلشلا نار تمل عرس سا يإز

 ايم غلف زبد ئانزعوت الكيزان

 تبكي ايالهازك ارذجاعخ ون تمززم : 17 نبك نلبلكلاز نبا لكأل ةرتيالع هلل

 ذا أك عاجلا لكيم ا و و عاملا
 | هرتز ومو تيادعر أ سح ل ند خت قطر ازع ادني رهو وؤيسنع

 الاوز ا اانا زخير عمتي عطس ازيومفنعيلياز لانجاز بة م .اكرككلا عب ا

 ني ازعزقلادبعي زهرا زملوسزعاتسلا أك عاجلا 3زبتبةرتس لاو غلؤملان مناقل زبلا وتل ةادنع
 .كذك تام دج كذآ يميعربركا قر رجع ورا نعمل راد

 كيلا فسم عي دس( 027 رلكومفلشد ثراجئإ )ع ديلا طف نانشا 2 بلو ا

 كونك هللا لزهر تملك ااتلاراا ملا طر عوجع لهن عزمخ نهارك ع نع ١

 | دبعولاءلضر 6مل |,نرملاد عر عزل َع علا 9م يسؤب فلو مازجلإزم نلعب و آلادحن مرسل شاذ

 نع كورت جنانصيزب يزن ينحل نب تيما زعس دع للا لإ هو ذاذ اال واسرع

 اا ابالي ا يك دعاانر بلع اربع

 رمق رزهناع طيزك رصاض سرعتمات اكوا 6 رك
 ضقتع] يمنع خامل كمل مل ءاد الو وال بهذ باف ناهيذايلااولكل التيما لع هتلادبع د لزعيب ازعوجج نرففج

 َدْيطنب لان قو ىراش ان ناخذ اناا سانل | ايزكتشا مراهم اتيان لالا باما

 تان تييطعت اكدرلؤمالع ملال انمف سل كعدجحاهلكتيانوال تعلو دورا نقو ن
 ناطزبيادطدرمارع اشك نارام رشب كل ايفو وراد« ةزا فد

 مل اياب 6من نم هل لاف نذل زمان ككل ان لذا جاومزعجبل غلاي اهاززجلادبع

 هويه ]ح2 :لرئُس تاّدلا وتلك اضرلا خا دج ّصنم يبطل اص ءازل نم ملظلا عما ناز ابلا

 ما”. يلا ل © "0 0 7 . بصعم
 "كك ق1“ 1غ ا 7 يات ا ا 4
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 ' هبل زيروصن مزعل هسزعةكعلا أجلكم جم يصمل
 ظ ١ يهيج هوما ديحماا# علا
 8 نباجورخ نونه زرتشلانغارملسابزع وضل كمين بند , غلب به ديو ذهكلل يطيل
 ٍ سيما سه نو كملا نيفيزمو الخ ا هنويزبو بسلا لشي يشل "بعزيز صلا لع شارّبعو الان

 | طوي كل انا ىنلاوك الا دالية يوم يطل جلاء اذا ان
 كلل رحال بتي جيا نب نأ مالا د مولصرنعن جوردان م كك

 اكل بيلي الصخ الن نم نا كبل ولكل ومب تيايع ةئار عاب اسغم لالا خناكك وتر «!عابيرسمزع
 تشيدر عن اعوان ورونيزلاكلرانمنب دج نعرلاننبدحاز راش نعنع عاج اومانلا هبرنموذقللا
 ٍ | ناوكنزيتزع هزبلانع ملا [ك عشا ن 0000 ا وس ظ
 نيالكتادالب ملخراذارلةوزلانلعش لص شالوسدلاةلارتيانل شارع ازعل نبين ةلادنع
 َّى .ذازبا هي سضركعءلزبانعنيشملا بب او يس ٠١ ١م أر اه دان تع اهدَصب |
 تاقزكأ ازمل اذه جبل نعت هلال عشا ص نال وس الافف ملال اكرعدنلا لان تيا بو مجدل

 2 ايل كلذ كركرفن نا وم

 كنلاث نب راكم راكم داماك واصل كرءالاطف كلن زجر 3ملءا ف صاخلال اذانب اهم |صور ص نم
 ١ كي نحر ار عنب سنا سبنعرجازع32 نسي سوي سدت طا ناشنألا

 المشاق جدزبنما ككاو ل لكازعر سرت ابكي دارت ء دلع كنب ْ
 انكتب اطعرت دز رعا(يرجلا ةليكدا ور ا ٍ

 0 مارال وفج دازعدلانم نيل كر كت كئيضيزااكلاذثريرلا

 فاد لاو شما همن ناكل طنلااث6 جهلنا كنارخ كج غن نهانا
 رشاد نجني 0 ا و ليويسم رح ا

 0 هنوع انما وتم كل ل دل ماحب الطبل مقاول بالف ماهل ادهني
 مالت[ كلا ةوئعطا ]ابر طبل شف نعل اتضرإ تلابل جز حلا جاكم الغ ككشإل اك تور عناتحنب
 ولا لسبنو نطلع كل ركزي عزك زم نفت نعش تلادهض ١» |نمعطاف
 نايزعويلولا زيي ع هسأك برك يسراغلل اجو اعنف عدرب زينا زمضطنلا رهو ةرركلا رانش ب
 [0م1زةعزعر شاعرا نب كلو دابر ضف اوم ثأ ا ثبام)اث بؤعم نب

 كليجا حراج افرك فشاكلار عت ملح ادعو لغسل: حا نبك سيور ع
 "ف وزداوب رب قيمز ةزبلازعاقملا اوك ازال ان ناار راوي عططبو حار لاولج
 تاكا لك ختم داو دع از صعن 1و دنع لؤمبلانرركدياةرتيازتهتنادزع دز اًرككن دا جزع
 فاكس انكعو 5و مب بوه نيزيجز عدلا ماذا لانا ماها. سدنزخلا ل كلوب غيلشم
 8 0 11111011111110 قمتلشلا هزل نساني
 جلا نأ جمبر اولا رج و هد *:هدمرم قلبا تيل علاق دامت ميج تا مري ةوهاكن انشا مشكلا
 إرم 0-5 حننكلاة دس نار عب اوعاضس ونعود ودم ١ لالاو دايلاورجرسلا
 1 0 تع بادر لف كلل ك6اكجزائإب ٍلا خادش لعد
 لكن كالف تاغ عن ندا حك لا ذل وت بطة لع ميتا ولفؤكلا معاج
 ثكلا !زك( ل لعربت ولات ازاكا ةرثضت :داضخ نتج تعاك 5 هذرب ف رقاو موس

 ا
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 اج امن نلاج دك ]زعيم انهنع

 ب يتاريولا زج ان روركج كد
 لك لغشادنما |نعمشيرالا م ة+باو كلن كَ دبل ضت لضم

 *ي اكول داما ردع افولتعنلوانئاكت ا زمولق اكره رمز راد نيطالجبل ها
 لما رجلا كلت اا شادن رعبا: نعنتشا نضج انعام أك نطكافا فن نان انكيجتلا
 2يلمترجلا يع نعاتمجناتشا:رهبرعت# .ءاشلاهبئوتلامؤيلازع نادم

 ؛يَؤكتلادلولادن زب نيلراغوهورلولارشعومآملا جرير يدان !دن حلا كنلعلا لكي كهتادبججب

 لا لك: لترك ادن ععب دل ةرمبسازنيجزع نحلة امل بيز عقل ارعاتما 6
 ةللزكد ناو هذر !اذنمل ا” انرونعاخناامار تيل هتاربعو الان إننهلا بكتب رسجج ضان عموزشب

 ننتت بارع عثزرع الزب انج ضي زعدنع نكران سان ضنك( ع اهلس وز ردسم
 لكنا تيل يم لق :اهيلعيل نو" حاب ماجا نما وك < نسال مالا ةلاذر تابع شاربجسبا

 عزتي لهتبزع هسلا اكان نلكلاذاءإ سنه ضن جوش ديان ايت لنلعب الة: اموضنشالف

 :!ارنهلا هما مدازبانهوججوم اذزمانء الكم” ةشرتملا رونو ثلا قلاتشم لازم
 يمول وول تر ل سا هيوم

 | قانوني دازعرمنمزمأك ببهن.ووادشلا# نمو نجلاب كهزيرت اذار اذ تمسا وطعيسنصود
 | تاب اذلضو ادن ركعرلاذ تريلة مت اتم تدار وسال اة ينل كدت وبه زعانب ايصارضيدزع
 كي أو اج دو تأبلأ بنس أت غرملا هاهو طافالجبو جدد ابلادتمإع

 ١ يللا الس مالؤش هرج ناك تم نين الالة زج تاريح
 "يع اك مونتي تزاذلا ل فيم كب نجار ازم عدن 5ل لا ورب كومان

 نمل 5 عويذانلاميجب !تاطزينك و و و ماا واجي جند

 طرد ماشا 0

 ثيلاك طورت بهزبردشا يهب اكرام اخ ب كمانط مخاوي وهو منعوا
 ! ينال افلم لع ادن ياز عل ءاسنإب تالا نتن بيككن نع طنو نبق عت ايزعت

 ا بئرانطلا فد كاءنجلاثطودرتلا نفد قمل فانا
 ناك هز ياريم اك حضرفْل ى دع دلءانلاعم ناندالانؤج دفن شاذ مازجلازعزاماوهو
 3هرملازم فن الو شان طب يزال محجوز ترنبل لوني تيادلع هتن اهيلعال مصل ضنحازب كلف زع
 مالنا هيلع مل انهم, اريرانل اًضنبب ءاشخا زل شبلا هوما تاون هازل ا ةئمالتلا انت اف شوم

 مح اناضت لي ملاكردِلكسإٍَصَمال وشد طولا تيا لعّشادنيبارعان انما ضجب نعد شلك |

 بباقي ااا[ مل ومبو اهتكاكو اهلاعرذ ءاضمر اد تع كس ءنضر ذبل هوزلجرل لع طوف
 هادم سد

 كف أب ءزلازكيدإتلاو تع يس



وم 0
 ا ي

 ايرساو

 ١ .خماي ماه ما نب 0 ا 0
 ورز ملا نمولارما ءاؤدراكلا ثقل علو نسل هل رعئرنشلاد بز نعوس عزها زعم ا ناكر ١ هك لا ١ ثافدّ ابل نمو ولنم |

 001 ماو فالرجل زارع تار وختم" هفيطملا]يكالخ نغلا
 «ةللكرانلا بكل: متنا ن تلا رمتلز سف حاضاو | بسن نيرا لع دمضلادقردجناومان نود

 هز: وس دلع ع داس مزج الفل سس ريتني ىجابالش

 لتعز نول ثا نيانانلاةربثئملاعِلعَسالَص هلا اوسسر ثقب بدير اهماو عشرل زي صاعلا با شنبمم امإزع نأ 0 ٍ 0 ٍِ

 ن يو ب تاي مسكي موق 0 2 06 م 0

0 

 0 0 ل ق1 يزاول ناار خف تر 1 2 2 ظ

 نيا ل( يا قملا و هيزب ثارتلا فتيل نجلا ذل زعل ززاطنب بوعمنعوبعنبازعت م 1 م 21

 4 نا ثالود ادار تيار زيي ازعمبمرانونعنب زمزعتفاز غنت در مزعوو نه زععأك ١ نر 0
 وول داهزخ تاغ غاشتلا هي ضؤوزقملاو هداذنانمدراامالافغباذتلاركدلا ونوم نيقزم | جول "حس بع رستم
 3ك اراض دزاارغ جعار سا اينما ل كيئماب نزالا ول دج ٍإ 5-0-6 3 8

 د تان ككا ناشر كلا زصضايلا حاتنلازكألاة حتي لعزل دياز عدت ار بعز عشر ١ 0ك 0 2-2 ع 00ج فحسب .ءانتم أ هرركلا نسما تاور عت .١ محمر

 اي 7 هيي و

 0 عزان سنو الا زله كلن تابف عالاءانغلا ضنا لج انيردوعام تلات 0 ١

 :مانيلازاكم ازا حل اضم كر عالضاو منج درئي تلك زك هارب جازيلك لضفان ضم |
 0 ا نصه اك
 م كك حلا هلا ذزنلافب وطفل ابل اوعنوزنب ني متاخر ني أرض مانجا رت.لع
 | ارئعإالجوزشمل تب ازعازعزالش نيرا زعر خم از ؤسوهزعت ع كت وزمو بنزوفم تعش
 نعود زا الندابي اانا يذلا اني يلام من ادا شبرا
 ”الاعالوزاكلاذ لتي لعزسملا ذل وم ققوك نع خيالك ناد يل لو هربغ ن عدس ن نبتح ان عود
 طز طيزك ودعا يان ةورنمراكا/ابرما ل قبلا ءازجم اذا تللع
 ملأ كلنماب لغشبلا ندب تركت راجي اكئاتلا اقدم لؤهبملاعن هللا متهجشسداؤؤ ثبجا |
 قلمي نينبلالا نورد طنا يظن ولالا تيري عن تول يالا ةلاةرتارعش ادب |رعنسرالا أك ١
 افاولتو ملاونبعشالص سالو سلا هب لاو تيس ريتال أكره مص ندي
 7 اكل طل ماا الغ نلعب فج ارنب ئ حو ناكل ازمئخب جل كق يلام
 اعاد ؟اوتراواا ضو انا عاؤ باب ارحا يل ويلك طاطا كدا ليا ابن هولعاواذؤلا

 انفلات ينو و
 115 ب يمل
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 ؟ +حانج ايات ولجراومتلالكرثملداين م اد نينجا لزج الواب شاداولكز
 تل يد يأ | تطرف لانو ني ذولا تجب شاواوب تحاواولا زنون داؤنل ا” نكطلاضلا كاكاو اواو امانا

 دع د وب دااكذ؟بانبونز اكتب زماوفكان نا كاش إال عالك جر ميد لعالو جرح يالا لمالئ يجو
 رككماندازكالاغدب اركان بذل كا وبول قه ونؤمن اكتئاب

 2 نموا اهم

 - مهم مسه ا

 ١م 0/6
 كر كي 1 نإ: العاودتومازا زمنا اًماذ اال زم « !لران ايذاوططازم نبا نادغا اوااّميح : .

 | تدان. < الكوت خت: كلا راكبا نم وخال تيب يما ا عج :
 اجرك “را نما | كاتب سلا ةبونعالاث الوز جزم دهاكلا للعدو عام مكاؤمكم الدنا عوقب وك ءاخال
 | تير كه. » ير .| |نولغازهرلاو كلج طمؤيخفم . سو زيزكأد نإ لج دن تخب عال رش الوعد كان صدقا
 ادي ةيل 7 2 2 اواكراونغنااذاددؤكيلا هز ب زكا لدن اكك رش نم متغا ةنرامشالادناكك كلازنعوا زوأ هذ دار

 ايد“ير ميسا تم| |2202 :لط نمضي طعم نم هذازوزككا دنزاتلاتافاخال اذنك غرك وحولانخ
 ب 7 ا | انادي ديرك؟ا ا 0 ويوام اع دوست <

 15 ١ 2-3 أ نعيكرش الزج مسزعاتسا 6 ةرئوراسطلا يفريلار كغ لاس إن مسكر
 0 هز انعم دسك لك ل قشادّسبازعحاشلا هك

 أ ديما ع ا املا موصول رج اب! لاذلا تيل هل علاقلارعل 1

 يي يح : 1 | قاهر قست لازثلاكلائوز هزونمتملا ءناهطلاالزبلا) :عووضولارئرا نأ مب نايهزب ْس لاو قفلإب

 افكاوتزيلتكلا» سئطتشإ ص تازولاةلاو تيك ]قرع راّصلازعملالهنبم يع ماس رانج

 مديح ءاللازم ةوعوطزدوءرعتس ة ضاع هراعن و ماعطلإ]ْهاضوبز مك مامل . امرا

 بلا لهنم ةوولاولا'ن مانصإ لتي لعق داتملا لالا ءن ماشهلاة يدع هوو اند
 ١ أرنب انائهزي ْرَكَد ةماعطلا ند ءوضولا!تيالعرشا دعو لالا تانيا يعدل ز علئ اناوهص كد نمو

 | لفكر تعر العن سئل ] بالاهلاة تدك شاركت ازعتسب هلرع لزياذازعنم زعم

 | اك ديول الاول زينيارملا نين رصلل جب كباب ان ضل لطالما نو مالا
 | ةتلازعالجزانيزيلا هدم ما ىطرونضونعاّصوئبلف هدب ر خش بنا وتم زملاة ل تمل عشنا دعس نع شيرالا

 أهوال مونمول المر اتا اوجإلا دهبي للا دؤع زع:كشلا|5 لور دعشاؤم
 ظ دعيني اها مل[ فلاقن لوا لتوملاو نيك تاو صَسا لوو تاودسدأ كنّا هدا
 | تارسإالف دبلن لب تاكل وم هليل سجنا وعلاج داراف هال, امتى تريل عنكم لاذ 5
 | كال ةونولا]ةردلح للقرن ئجيار عمران يزحنا؛مزع ديزل زخاتسلأي لت ينضب

 لاخي لحن لاث انتع هاراك[رحب ايلا زيجيرعن مم هدب مامطل م عزداذاةدعارةثجب الثل ثيبلايحا صلب

 | نؤكد لقا جام داب عزم هب ماذا عجراذاو رنيم طع زمج باد ا نيتيوع موب مث هرب فبل ترالكؤا ]نم

 1 1 ا 1 500- ضو نيل ارغدلراثلازلضغل رع ازعت من كاك لعبت .تاكل تخل ابحاتم زي زمغا

 3 ! 23 لبسي ذه زطفاءدنم ناكر تيا عباب كلبا لجو تيا طعس ةنمو قفا
 ل 4 و [تئاؤن ميبااواضعار ,اهعو تام كما لطف سئل عقرب مالفلادارارسار تون نات

 للان يبزعرما ريتك بابل نم عزماد نباشلازملا هنتي ع شارب لوما ئفاوم كان مرلعنمبادبا

 نان يره محياك كءالحإ نسخ رساو ناو كيبل“ * غارات ٍلعدادستبا عسا نو زيعرع

 الات ةبنملا كبيس اذ ءاطلل كارب كل معاذ لجل شاركصْو اغلا ة لسن جب زج مجبل
 : اتناك اذاربتيعبلع رحاب ؛اناكلاةمزانمزعدشكالا اك ديلاذو ١5 ديلا ءوارنل انس اذا ماططلا دع



 تاهيد, دج لهلا معنا وكن ارت عار بارع ماقشل زعيما بزعل صخب نعدجازع قعلا
 نايل نعلاطب ضيبزع نوربلانعنانالا أ 5 امتع تص بح ل نوكلا هع يح اطلديل مظعن املا زم

 هزل ينل ماكتب زرلا سريري وصلكلا بهز ءؤشولادتب دجولا عملا ةر تؤ بعاد يا فامضرب | ذا(
 العدل ل شغل زعرضمر ين لعأكم نمت اكءبولااولبمئث دج نيكل و مامطلادج دبلارسعلنه | +77 ٠٠١

 ا وسلا ماكل رجاوي ويم ياهوو ريا هلا دوار اوكار لع هادم 1 / 2

 ساعطلا لعواعرلا ةرئم افرعيمشل ا . فلع أب تزمازعببطاوج 7 قيلت ندعوك سا فد ةداسلا ما فرش ةدلطا |. ذيك
 يال انصسيء اذا تعرلا هرتلعتلر لضم الور لاثراةرتيل6 تلاد نعوكتل د ماسرالا اك[

 طيار نورونب زل ساهل ع: كيلا كراك دكككل نا تلا زنجبار اذا غلاغتلل الاسراف
 ع نورك اوقاف ملت نام زمر كلملا سلاف هتيرجلا اولا اوَعذاذاو صلت سلل ن اظل اكئسانإل جرا
 | مويلتسارعا زد دكككملاسلاذ الحنا مساوكتب مو املاحضداناف ممهزكئس اإل ن داناطيتسلا كتل سلاف
 | 5ر3 عزعالطن ببذل دندل نك كلمنا .ابراناكك الما جسرامبشفلاو نب ندر اسف

 | درطوالعشا,عيلظتتككالناد هت يجز طف ناو عضرافا لتلك هتادزع ديلزجرمب عز علطزعدشاتلا أك 7م
 عا دبطع دياز عد < لخ عز عزب اعزب |زعاشتول وعدا بل نيو نمزعةيخزجلع أك هتهر يا لفغ خراذإد خا

 تتنيلملافاوئدجا لفه نذاذ لاجتلإ شدو ضائع زن ورزمل نذانن كمنيلنم ءوخا هانا تا عدا نالاث ا“
 لاقل مراؤمناا ذهل نمل اولاطف منم ايما هتهاعرذ صدب يذاولا طف نغ» نائبا نب نحرلوألا

 ز ماعز هلوانفب لوري نيام نانا 01و هزي الذ رانا هنلا يلم عضواذا كحل نو نسا ولاة هن
 يلج ءاندلظىامنم ا كمشازتانلاءالع مازن اكل هذا شدواطعز لصاؤو دببعنيورع سيريا
 امل ازغلا عضو انالاة تيل ادت انعناومنيريعز جي يجن زعل خب ازعنإ تطل اكشن طخ

 اقفل تسلا نايكي الو داش عانهياه بلة اوين امصالل ومب هال نابت زان لل عجاف ١
 2 علجينعزبصنع.تلذلا أك هنونبلاناكعتيبلاوراهتلاثدضلكوإ م هضلا ءاضلاتااكاهتلازحاكوب |. ٠
 عشا طمرك ركن ال'عئسانادسل اذ عخاؤملواذ هنا بال طف ماعطلانطكااذ ار اذ ايلع .ةدادع 3 2

 قران عرج اك,لكازاكام نامل يفت عم ناطيتنلا زكاءزكاب مدبب يما ذاذ ناقل  طكمزك مت اذاو ١
 اعيان هززذآمانط كاز مر تيابلكن نول بمال غلاةربترانيع هضاب رع معلب انبتانتز عوج
 لقنشا | ءادطلا ليتل قش الكاز[ هتااغضلن اطبكلا ابن جير م نلاءناركدذ يدنا ذرلع

 هش 6 يرام حز يخي زعلشب لماما نانا كوزم ل وم ةداتسال اذه أجلي ءا |

 لا نالاطف بيوم ماع مطت نادرا تلذذ جت ملعمت ادب ازع 6س الاببلكوعناوننزع ١

 ض3 نتبع دلاتلا بمب نعد از ميجا نقل ا[ض زلط ملىلان تزعل اهل ابيها
 يوني ز عل هس املا أكن يمجام وع عزجا ممن جيد هم ادوضجا الزج لتي لع امنع ]
 علا نناخبلا وبنية كاد انسضو اذار زك يلام ع الص عا لؤسر ناكل مضر يب ازعجنبأ
 لكل اك تنمو نينمؤلا لطف طكو سلع عسا خللا نبضات "يركاامتلن احس أنمي ام زضلام
 نجلا ني فادنعمم اناا رلاةرئيكشلص ندا]ئتدناكل فز تراجعت ادبهنب نعش الا 6
 | ةهلبع هقادعن بقع ع ةزبلازح قمل( كمابخلا.كتندل كتبعتمل تسود كامل زكاو نوئاتملا

 عب 0 انطلا مضواذارل يلع زب تكل تناخلاةرتمي دبع شارب جبرائيل ْ
 دمك , «هيوم < 0000000 ة- عاج ضد ةحاخص 0 2 2 ١ ٠

 | ددركلا حانت رد ءانلكاانااغلخ امر راَوهاَمَعَوَسَوردانل كرازف َكْئاَطَعَو كلضفو اره هللا

 0 ا يا : و هس 2062-2
 1 ل 1 0-ئه ا

 1 0 حك الا ا( تح | دير دس شس
 مرج 5 اس فر س5 1 نو مسمر «ىراك
 هسه يي تت يبترح هسا نحس ا ابا سر ل و و مس اح



 32 تانيا 2: اجدنل املج ىلا هللديل الف ناوحلعهزاذاخ نيكاشلازم انلمجاو للا
 لجمع ش ارضا لةلاؤادللا حارجز عنا نرتساطل نعيم نيرشلانعنازعزع اك الئيضتم 0

 نم تمنع يتلارعبجتلع كم طب مضيع هيلا زطن تغذ اذاف مانطلا ويلا ش هنا رتاوركمأأ
 ككرالو عيطكو تاكا 20114 الا دضدانا ل بئرلا بر تلع سوس ساس ناكلاة للعم ازعل د أ

 تيان راكل نزله هشادشع دز عالالسنماشمزعد شلش كمن مط لا هتائهلا سؤراو تشان
 اتقان الجذب اندما:نئلحا) داع نئمياَستو اناا نيثم اظن اناؤزاو نبشإجو انش |ىّرلاهَس لا لوم

 نين زعم كندا شلاوه رانشلا نعناع ني انضر زمانا لج نيباهؤانكزنا نب نياعخ
 كعزلا طال اذ :رمركومحا اذ امال ل تيالع هاربا ممدكألا» هرادز نيد عز بكير علافن

 دن مفتي دكر تولل بالا كم لاول شار رعدية فاح ز لاس نبانعدد كم ئهنشا
 كّكملفاو ىاراك .ناه.؟مف امامط كرابل لك عطل نينمؤمل ما ب اوكا نر! مالاغغ نمش ةنآمم اه ط دعب تس
 أ كارلازيةجرتدج اك ق حالا رجل يمك كك مَ كك, ض يعن موا هضم لعدن ف فاد نر
 ئاَجتساَو الا من ملاغن دلكااد از تيالع متل ادب لا ءاغطل اي ذإنزمئفلا ام توكتيلاةعمس زعبل اهب انع
 ىف انيشاناتناؤل اما ل ضبانه نها اكد لفوتد ماططلا ىلا نمزع مث مالكا يدم نطق ذارافف مزيل

 نادل عت نيك بل لج .تنادعب نزلت للا ة فذ نب دود ع نوع مزمز اييطلا أك لتضاط ثيتجت مانطلا
 نمو كك جوفلا اكزحا واوا لعقما ميدل ونت ةزهس ازا ينم ناف كف ون 1كعةضرنالاتفلطخلاذارافغ
 ا نهزف ءاثملا دقو مترا ل عش ارينا عمد كلا ناطنئزدوبن عينه ارح نحل زعراشص نيرثجبع |
 | ةبطشإ تب ايعزمو كانه هتلرجما لاذ عذاتلف عضو نجووضنازملا عضو قحتنلجخ همارعا رطل
 | كلوثر يك كنار تل ]تيب لك ادت ادنعألا ركز نع هديزع افلا زعم عت كروم

 | هلع زيمزقدشاد زج ازعباشالا اذه 5 قلو 3مل جل تمريلا كل الا زملاكلزتوالاو عشا لس
 | ةنيزلاهن هتءارخ نسا .ناداوطغلل ليم انطلا ككل امن متاكد تيارع يول الهلا )تل طع ادبع
 / لهمزع تملأ 5 ميما ناوطالاوانموتملا لوطي ةظفقلا نايم وهن ىكوووكتسدنم كدلع بط هفدنم
 | الا ظةرجزمب نام زد تل قارئ عوار لسد نبك .ازعو باطلا نعمت نعيبزبن ببؤمجيزع
 / قلع شارع برع تل ازعل مساك هةرشلا عشنا ز مرضها ئفامل لعن( مث نهنش اناجوتلا د
 | يتق ماهطلا لوا دن وهب يبو ةثناث نجدودلابع لست زمام تك نلاك دعا لصور لةلاخ أ

 | يلام نعت لك دس لوس لاف هليل هناك شبان ع رضاك مهزعنم نتح نانا مضر ف وتل ةيإلالظما
 كك كو خا دنس زخشا رخو لول دق زبال رك لالحزمناكتا طور طخ عبرا عياذل ماعطلا تكف |
 | اهيشنإ)ل لكل ع دج اضع نش عاشقا كاملا عت ]عبر ص ةلاذرتيجل لعاب زعتشاربغيبازع |
 ملاذ ءوضولةدتتلا اتاوركتلاو تلال اودفرطملاةنيزعلا امان تدان عنراودنتس عيراوزهزفاهيم عيدا |
  ةيوعونهلا ضنك كذا تزك# ات داّتلا انو عباطالا طل عباطاشنالث لكالا رسبالا بنانا لبرتولجلاو |

 عال دن يذم نيوحزا عود يراكتلا 5 لا مم نذل داركم وأب ساثلا.زجوهيزتافد
 أ كلرطف معا بام لكنا يلي دكا لكا ادلب نود ضبا بعين لكإ نا عياطا شل طكابدأ

 | بكوب كلل ةرمؤنإ لك الو ذل ايم ابن تنربزط ثالشلاب يتلا ماططلا يجلي زان الزكاناوضفالا
 | في امد الكل اكهتيالكا دعاس! ل اف هتتادستبا عملكاذنك] ا ذدعامم كيد باذالارإل بإث تنولبامرابخالازم |

 نيتك .هتبزيلا لذا ءانلجزم عزا يو هقارسج دال ءاططب بَ لتلاذك طق زج ايات ع فدانا
 ا ولا تيم ارا لع ساونا واو بون امكان اصر انعطاىقلطمت زجل )افرعط اذاناكذن الت لدن ب يشنلع
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 دأي هرخاؤرلو عشان الا وةناونيتاوسأو مط 2
 دعما لوتيركانل [ا ياك شارب ازع ميل زعنإا انوار عداخ» أم مطل لكس
 هلام ضاؤإلاة كادر نقرا د لج له دربمل اكان اككضيحنا كالا من داش نم 0
 ] 00 ةتسرك اني دباتلا هيلا 1س
 لطم اكو بع جر دكلا جز شنب انوه ومكولا نمل ضا داون زلت ءاذلاو تنشر سا لعام هدؤض كلام
 1 رب رداع رك ذاقاس كيلو مد دكا ءاطولإ امدوط طلاء انهتش
 0 «لعيلواث نتئشلارحا لعزل لعءاتالال جز ممازغونم ىروشم

 نادال اره نور الملا هانم ككملاب دإرملاّنا نرش الار ابخالإ ضمن نرش الفلا 5 رهان اهتواثره يس
 لد

 -مالعشارثعإانغم.لاةغبشلانعر اكتم زعناوعمبرعيبازإع أمام لاذ عرتفام كل لوانلينحا
 "ترجل !لكلك ان كدا عااشل انف ضيصل ا ل عرلاحر هولك وهدذشعرلاةرإءانش اتناول شالوَساّدنب ةلمانم
 اوان كذا وو نحل مدع ادب عئاوربع لت دلا لعشاق الؤسرانغلاففرسواج

 شاع دار وف ابار تم ولا نأ ا يو

 جاع كمال زنط فحل ازا ءاذلاهذشحاتلا يبل |تس ابتنلانةران وحارب اهياطا انف م لكلا

 شال ؤسزاكلاة رك لع شاد از عنراخزبنورهرعامللا دز عم ارت ل ةعنافعز عربا بيب كه منعا
 اتا يصوب سمان دف دعسان دات
 رك تالخ شال 011 ر هناك ناغلا .لادلا ورع ةارعنب هنيرعارع
 نجزإيتفلا 0 ا لي لكن
 م[ وه ةرتورلا.عرتاتععساتنزكاا مدح طعسادبعوال لا نردن خيل لازعزفع لسع نزع

 ةركالاجش هل عولبلا نعد عياش |لك لفن عيطنند لئزيو كؤلبتشنب نا رك ناكو لاذ قهاشعب ب
 الكيكة نكس لك[ تلطعتسادئب اهبار ل اذاعي لك(ناكؤ تيا لعارنعإ تاس: بلت
 7-2 ببر كتلك( تلال شاد جعاب نب ولن نيني دبا زر د اف كم وهورتمو ملا ةردلك شا يّص

 قوما ذهابا نمي تام قحاّمكم لكامل نغم عملا د مبلع شا

 «لعوا عضؤم لكك تالا دبش با دنع قربا دانعن كلا ةرابهز ل بسمل نعيمي ل ييمسا دي رعذنللا
 هلب مهزدان هز عزل ثعرلا ىلع رن الص هللا وست اوتو تامه اما ىتنا كيل ضادانعل)افخرتزالالع هيلكيلم
 ا 0ك ةرالعشارنعؤلا ءالافاّضبادابعللاففاط داع كمت اهضوزد تجب امل اذ امضي اهداعأ أ اك
00 
 لب دازع ليز عتقان زحام جدلا لالنسالا حاج الراسب طنش وا تسكب
 ا” لعتاكحا مضيالو بلا لبن لجل اهلا لعركدارلجاذاط تلعن سوال جال خر فرحا ددعش دبع
 ل !ربامع_ح احم أب افي الي نيو هنن اهلطفبر ذل جاتا يتطبالك ىزحالا
 ملطف زك(نارشلل كت يلعرشادب شبا زع يالا خازج كر سن اول لن مسافلانعرشتل از عنبسحلا
 راجل كت لاغلب ع شارل ع دز عصب هيزع كيج ع3 جن ساظلا عزب سول سب نعوجا أتكضلواشبدا
 لانج كيد املاك لانعدام فر تاع ارز ارع نمزع نذر ع جزع ملا إو ملين دناو

 00 مدن تار ها
 ملال اراكلث ضر عرجرع اوربا جك :ركرسازكا التو داود عتما سالت

 نتي دازعتاه هلْ علا وبِعنعَر ل ارز عَر

|! 
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 | 320 < < | ..| ونعم حاتتلارعباتغلازعديح أكسب طم[رمدحا ناتج لنب كرس انكه ك6 ناك كلادم
 يسم 6 ا نات يد مطإ ومو طضفلا م طابإت؟ لاوردعَشإٍلَصَشا] ور ناكلا لت لهن ١ نارك ازع "
 3-2 ا 7 امكرسار .«للاوءترلإ :©9 1س :

 | ا دي يا < | لسان عصب زعل جنهساقلازعرسإرءقيع 5 سلوم حفلا زيا مل نار اهلثب نتش
 20 2 <| . | الان ها! ةاهزككو لاب اطان ماركتس نالت كن طاؤتهشا 2 7:لاةلا زبه
 2 ا إ تس_| | افايواهكاوصقنب مردكنامو نايل كأم دان سبننعينعش نب حويزع ةزلازعداوجن ا كلذ
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 لرش ةلا |كسبلا جانجزم وس ااونغشج لا سان ناقه دعنا: كا اناعب علته لرسصلاوبا ملا ذف

 ندم: :نينعلازعدز از ع عدلا اك ةرلار هن وكن اكليل ادمجتب رع حاوشل از عنز عش لاع
 ماهو دمغادا هاملااهيعنطاه مدنا ازانامتس زك | لكم نلك سارعو ا امرا امنت انزع يكد
 رافجأ عازم نو امال رعي عنملاف با زعبضعلانييعرع عني ةيخنم يلا رع قدا ايما
 | اهنزان ماظنلااوكتين الل ؤس لتي لجن شلع تعمم اهم اللاخدرب حاصن اًمظع كهنب الحوار
 | ةانطززحو لال عجل ثازعطالن لازما هاي كلذ رومان نيبلاز عمن كتذزلضنار ادق
 | تلاوة وز عنو مرح ازعله .نعانحا اكاهيلمعتلا رطل الكك افلا ماظملانله نيب ثزف
 82غ نسم الطبال كنكيمل هامل اواي ادضلإ نعل اذاموب لتيار لعوامل لاشج لاف هتجزعيئباز ع
 | لماما طءاقلاةل طبل ءآغ مالملاجهزذ ضخ ؤن ان اضحاهيجيبل قران ىلعزك كك نشلعانا مالخلل

 | تانادطتنماءل غل إعراض نإ لعلم لعشادينيبا عمد: ؟1ذ ناتحزع باز عوع كل كو نشن جلب

 | لف دج و نت نلعو وطب و م كاني ما نانا عام ازا الاكوحِلانضنلانىب تاكل
 | طف كلبنفل نية يعز عيدا نعم لبةلعنعويع اكاطاككل ذل تجيه و ضخ نينمول بول نال
 | ةنما اكبَنم ءونم بشلفاو جبع نمنع لكاذا كنة ماكنا لصوت اكاولةر تطبع
 تق ترها نيكارنا دكت نوقع للاهل ا ناكبدامد ما عبنعشن عون
 | للتطرف مدا ردانى ردك كم دلؤعبم نولكأ هدا بفانضمب عمات
 | ةقاشح ع خداع جذج منج لع كاوا مداد ىدردأكئامل نم عب دوج ضالانحا
 | مخاتركلا + نلقؤيءادنع ومنا ءبمصاّن ناندا لاخاق از عبار زلال« نيس
 ْء اكول ين وجترمم جبان جنز وجلال يحمون نولكأ

 ١ كذاك !ماعطلا بلسم ا 1 م
 ١ زاهد زب يحتال فار تم لعن نول ما لاهل ادت ل عشار ئع دبل عرج ع لجنعرساغلاز عرج نتج

 نا سناك[: برب تح «ّقفا اظل ماطط ميلا ّرذ لب ترب ليكن ينمو نع لاةل لكلا تلكم شد اصلا
 | ماا انعتاسم انت ؟هللإ 1ص قتلا تاراةل تيك ادب از عارالا كك مرابلا دكار اتا انسعطبل

 ا 00 ا و
 كلانا لاق تاؤ ولاول زم لع ار نبا بكيت عرضت كركم ناسحال
 | اعراض دلا:زب نائل نع ؤعجبز ندوبزعيإتلازعيجا كي يزيح زق وح ءوخمراتلا ان طب بلاط قل
 عضوفدبؤيزذ ءاماعلاا دنهل هاطخ لو زم دم تنم لا ةزمربطعناؤب واذ فدتملا ذيل تلار:لك ادع
 ' انطراتلا بكت بلع نالاءازهر انام ةتبا ذوعار نلازمةتبايدنوعاراتلا هتان جنم الوسوهواهسضروؤب
 |( ةتطكواك مالا كسا حلل زر كر تلعن !ناككلاةدانلانهبكقر عبط الاناذاهراتلا نمر لجون الام

 || هسييحلا كر ضحلاةرشاز نيه ناككم اخ عر اذني املس نعي وطجسن ندوب نع لكي زستحازعزاتشلا
 سوو حمس جو سس يمس
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 0 ل 2 50 37 7 35 0

 , 1 10 ٠
 : و 4 0

 م6

 م
1 

 ١ 1 6 0 ١ م 0 ريف
0 

١ 
1 000 

  4لأ 8

 كو 0 اسس انها رح ضرار علهسزعؤعلا
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 0 نار وانام هرخا تنداذو رظاغلا و ثوأغأ

 ١ اتبع هلام مانط ث لش ددورغن ى انتج اننارادش مهر لفن اكانلاوباال نانانه هتناءايفصا ٠ ١
 ل 0 ا طرود نمارس مداخل هكالاذإ وأ كصإب اسك

 لهخاتملا اك ملغشنمدب و ةودشف مابا 001 تيالعنارجب نعاضلا كدشفلاو بققلا حا نع“
 | نعراش رتل عز عه سنع اقنلا اك لاو تلا ربزجوهنارتليل عدن (زعتمزعالعلانكدإتلازع سا "<
 م نعالمرعش رح ايمي نودو ند ءانممقفلاو تفرلا منن الاالله وسوي زصم دياز عكيرؤسوم 2
 3 ذعا بيب نع اك منشفاو ىه ذب اةاكانالل ذل ع فج دلع زعتاما لك ملاومبلعش ٍكَصا 0 0

 ٠61 احامج ىدددم كفن اه كت نفل رنا رعر تمعن زجل اناا عننا ْ
 ا عرج اتعل نال اذ تتجه واصف ز شلح اه تن اكاما هتادج هتيرهلاولافف سحر تا“ ةارمزتلابلعر ا || 1 ١

 | ركب تيارا جر تحل امان هارد شعزماوختتشف نوككن ابشيباماءوعزمدشنر تاعي مارع اني جي <
 نيازعايبج انشالاو رب ن يلع 5ك نائنخالاراذعالاومنلخن هجم اّلاو لغم نان دنا نع راكم 2 1
 و69 تكرلا دلع هاوس لا لاخلا ففرص كوول ون ثعسلا, لدا ءيلعامتلا رسما هازعطاسا | تين ع تس |

 ١ رانا ولا اي انام منشد منجر ةراوانش ا واضراحت
 8 يما ضد نأ كلا ١١ مَن اهاؤياذ بتلانداوا اسس

 ند عمال مهجن ازبن يطع
 مه 2 نعتسنس اذ هلال طع ع عمولكاب دال رعوهاندج ع ورم لك لع ادعو! ناكر انلااعما 6 ا

 ا, جشنم 1. ازعل كطحشارثعو ا مافرشلادب عيل راس اتلغمل بلسان حقب ناغعآ اندم رح

١ 

 كلغ رازاور ود كرما يلع كنج اامؤجرتلس زمن ومن لتعرلا وني شالك تانك 0 0
 | ايلا ادن جحوهافوكا.ززج بلا يض|ليرغلا اه اهيلعمتج ماعاش ردعزم 1 - مس خسر
 ْ ةنادسرب 000000000 0 0000 3 0 0
 ود انامل تورلاةرنلح مؤ هضالوسدلا يلعن دج ازعل اج )0 0 5 ْ
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 نيكمج هيا. انؤغناتن رضا ءاززكاورت# حشا دنبزعوككيتعنانس نزع نإ ةزبقمنعنعأك ىكرلاشينع
 0 دكر لان نانا لتلك ناني ازعل ان هعواس زهسازعتم أ اتم
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 عنا يئن ابداعات لل رات رنعت نعال 1

 ناقمرج .ةمجوالاؤلا رز غلاه نزع انس نب ليعزعنم اك ىف طنلعلا عيشاف اذالازرتةبلوغمج

 . ١ | ةظفمش امرك ل ١ بإب ىد يشارطباوررعياعو دشنت زينل رخالاط شال
 6 3 352 6جمؤل اللا جياع شادؤي رجب ديزع جنا رعدصاز تع ين اا

 : اين دهن عمرا نزل زر وهنيئا للبر

 | اع نآتعانهلا, كان تاره ماعم ع عال د همرماِلَكنادبغبب#<ت قس ةرثكت دولطزعنإبرع

 اس ادع ميهزتازع هي أك انهي ما اب هيغل افلا سنم طفي ناو نر انف عيبا

 أ خكن اغلا سطط نبا كل اذن هانا جور كالت ادبضيب ا دان وكتمل وشمل المزرق وعزع
 لعمل أكسب ثيعشاف كلذ كنخاز نال اوزممالاؤ كلة نفك مين الق عيه ف كلذع مهزف كلة ءلعمف

 تاه طشلن ازعل نراتلم ل تيغبلع رش ادنعياهماتلكأل اف يبازعبهو نييواطم ننزسح انعرسإ ثمل نيروصنمزع

 تملا دلزعمزمز مهر ازعنلع نيذييزع ديبلازح اسلاك لولاك ع طفلا نراك نش
 : رع تملا أكوا عنيا ازمات غل قالا تن بنر جطوكشاوبجا ذاليمككال#
 تك م طقسا ءاعطلا رميت الشم مزنة زككوه درتي لمس اذتعتنكل اةونمرالاما وعر عتم 7| هب ارص |

 :. ١ كيظرازعتعأك انكر مءاش مف تاما فزمالن كراع ها دبع نضانط ميل انتل ناوي

 جرا افطار انطلق نم طش اًماططرزنم هيلك[ز لوطي تيا نزل ركل ابان لاذ دالخنيربعم
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 نان ناوك اذهقما مرادك وهو نخر يلي زبو شلل تلو طش لعدن: دل ةزمالارثف رع د

 م أشعل اكو لعلا د ئبم إب انشق ةزازلازؤنتو ديس

 2 5 امرت الع سادكي اا وكتلة رةددتعن ب اهشس جانبا عن شبل لج عشا رجزب كحل نعد انهيت
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 نبيل اونمدحالا:لبلو ثيل لهل ءانعلا كرز موج تملا لعمل ار انهم لاذ جادت بعز خب |نعدبجلا

 هواك الون لاةرتلازكشادجعوبالةران خكلازعو تلازعرمازعتءأكء[ كلل وعتورتباجبأ|

 كليا اك دهاودتلصلاربتلا قرم سعب مماشل و نبظانماو بكرشمابز هلام هللا لئن متل ذاك ١ ١ م 5 50 0 أ
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 ”لاتلالىلا هلز,ٍ يزن عنانسز نتن عرازعت كرز اهدنم يلب اةيفحتب نانا ل خزهلجن كل ومب
 لرحازعن اهلس هز زل زعرالن نإ أكن يتلا ماع هزخالاءانمل ارض ءاشملا لاني ترالع اوبس عم . <يللا د

 م”. عءورعا 0"

 معلا كري ينل ةر سيال شار طيبا زعير ةزعمباطصا ضيم ز عد للا [كاموب نيرا ميلا متجر ظ و تعبي هذ
 5 2 : 0 ٍإ ها ااا

 هيله هع هيلز عوقلل لج عنعيب ها ناد زينب نعال نركب عو تعال اك داعدلوإ
 نيل جراح ن عزب نحل زرعت أك" هكر يكول ةرنعانو هرمنا نلخ للا نع ديكو ياذونبا لاق
 المار نعني ىف طاب نع ةسيزع اللا أراها اطل زممنغ البلا ءاغطلا زياني ادي شب ازعوكت جد
 عاج لومينا نزلا كللذ.دلع عيب لزج ملءاشعل ليل اهلنا دف ءاشعلا هللا برع نشا خلا ةرلتلا

 يال ١ سس نيك كيلا مول قارا نراططز م يوما
 3فنبلل اذا هسندذ عزك سمو ةادخل يرتد لاوثل عيدا ل صششا لور جرا رشي له شارب از عرالا

 عز زلازل وحيا زع دبل بسب نعد كل را ودكتور ؤ صف للا منجل الدون
 لمتيلترلا يلد اطار اكونبعو هول جل اذككن ارسم الزج تلال نيل ربما ذر اثر كلا طع ادبع
 اكلثمأب كاذدرطضزاةافنم تناكركاناللاة كلر لعشارثع لزغزانسز/ ماوتعن عربا نإ سي كلذ

 حل امروزج اعط لد او اغفانموا اهرشم ناولو نيل نكشللذ ناك نجحاك ذا. عارذ ماعطملا داع مومن اولرلتىرلا

 نين ازعل ١ك ءانداذا جنا تلاع وكرم تهز تلين دز عيا نيسان عطالا و زعل
 تح اكرثوع جات انموتلاناجاول انونخل نتا ةرلتلع سار باز عنخ ني للا زعو اطل نعوسبع نبدا
 قمار لثعرلاوهاكشساصش الور لاةلافرتيابل وف يج ازعراجزعمارذملا هبلزبورعزعي سلا بمي ملفا نعرجا
 ناتو خزعل دخن رع نافل اكن يتلا ن مشاه لاية داو نلعب اطلايوازم
 الا اكو اجا ريال عجل لشن رمال ةرتياإك نائبا نعربنخي كمل زع مان لوم طابع
 ظ نكاد ورمل مافطر لولا قل حارب كابا ضنح نطعاو نانا ديال ةنجج اة تلالكادئعدل رح
 نيازع اندلاك ضرع كشمأب بابلاك البان اولاين هنا سو اهربعودؤحيل عع ماعط
 ةلعش قص انوسم تامئبا زعم تلا زمن مهتااربعن دوا دز عيب لل ئاطعنب نامل بون ل عتب اسافلانع
 ديلترشا لتعاون ظنالل يعاناالول اول اثر اش اواو عدول ترلا ول عش الصار وستونعهولا سةر يرلا
 انيك مكبعضفي ملا ناين تورلا واع .نإ ص هتلاوتتدزضن داؤتتكيمالتلا اهم هذازعاةرتكرلا
 ندا[ هدنع اود يح ورجال ليم مزعل رتل دنلا مولع زو طا كلا ذوب دع
 رتبح شل اكمال ادغترجب بكل هزاجام كيت ن اكول ارطغج يطخ صيد مؤجل زل ركل ننلع دا وئص
 نو ار جولب عنان عتجأكم هوه مؤجر ءاكدائ ا يزع ءازعالب تستشلازاوبلكو نع غب مرمل ءزوجب ناذش
 جاع عاف رج هزاذ املا زيلع زعافلك؟ لاق اعنا ان كوخ هنااا رسل زك ادبي هل
 1 : ل6 ملكت | يلون فكتب إن ماض ئزلاداملا و اولا خفي جنتوا[ سمب موضمقلا
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 [زيوداواكت ادن اقف سرج فان نط زتا لع ادب عوايل عت 5 0 ترلا د رج زدوبنعاشولا نم نانثال أ

 ب لبالا ص اكان نش إصفن الق اذلافرلك[ فشار هزني ئاالك لاقط نؤطنب مولا
 اما أوم مكاو هر كلل 00 :لهيااوماقنإب ا هقتإرمش

 مكي هانا ل ادم انيجاضج نعلانشف انتا كركي
 نا زعبادز نعد زعيلهينع اتم ير رنعاو نوحي فسر اعني ممفربنانهركاشسا#
 فيم لن رانن لا رطل تسلب ثذوكا مع ناديت شا
 خل ل انطباهنر اجتياح تاع ادن ةزج از عدبعس هلزعناةعزع ولان ع تملا مجم ١

 0 ىنلا ارنهزعكلعشل لجبل ا فورت تحوي انهزم انه وجو رين مب انيذاو اًبطو ةذاثل ليو هع ا

 : هبنازملاود كاش نار لع شارع وبلغ لتعرلاهنطَعَس وص لوس نادنع
 نزال زعير قزم نعيبب زعير ازعفتلا أكل تيغيلعتمرادزيج كتبت عزة تركع ع عت ْ

 |ببطا امرت طال ةردرتابلو جا لعشغملانخئارلادارعةزتاوسزعزح
 2تهتيط اا انام اري ئلجشلف تايعراو سا ععح اب تبكرلاخاب!لافم اطل مانع ارق تظتاالو
 اورد نالت لعضو الاغنم ءاازعنسو ئ ةضل لان شباك كلان انيكوؤككو فظنا

 تشم املطلادجرشدار شلع هت ادبي لاربع باهي زع كاني نهرعتنانلاا5 قيازحبعإتا|
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 تابت املا هانت نبا وهنا ةكغانو هوك ولا كيا هتورلا عطا |

 ًّ اوت ارض ننركتما ادرار ا ءاطنع اينجل اوشن انا لسع الاغا اكرتبالع
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 | ؟بيافؤتخدواتارحوكلتكراناف هيالؤ مان ا

 أ زاكي اجا ماهي م لع كَ د 1 ت1 رد
 | ليلا هرنلكسََس سالو 0 فرم
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 نفر لاتسوم نيل علال انإل“ 0 ا

 أ نيجي رسل زكر نهم ايران اذن اليمان مضلاوا كن «.نسام أل منع لجني زها زا
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 بت ركادتع رج ارق خبارض رصين يضداجشلايزساع باراك
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 ناد 7 ًندتااسلاةل ةر تيا ادب ارعدرال اك رج دنسعم زمر وعل لدن تعب تن او منوم

 ١ م ظض]كدزاةزتيادعشادنع لزج رسف نزهزع نا حو وز روألا موجب ل حتعبض نما” يل

 ارا 1 هرآإل . :- 32 5 ايما لل يت طرما يترمأ

 ١ 1 اوت كل



 عال نخ:زمزكا كيلط مرض: اثرا لعل اتفركاو ل ذاواذ كلو انانثام؛ تي
 1 لاش شا زماولد كّكاواكدانا لاف دام امل جلا جزم مثلج ؤففاكى الخ انك سوم

 الولاة كري لع شارب شب زعمهم ازب تاز عوج نزمجز عر حل نعت أك كل وضل ابوح جيت اذاورتبكلا
 مل امطير تكرار لع شاص

 دحام بجد رزان حازعيزباديحيزعز وصراع كرمي أ وأ ان عريضل أ وح -
 طال مناوي كمان باهل تعا طان لشعر لاكتطعشا لص تار الار
 يس سم 21 لانبلتيالوبجتازع از زعلان وس متلفا او
 حلا زك نازجرنلا اي نصخا زكا كعكه كل خال واد بانيو
 ص م سد لالا ناك كنار لتدلاريعشا قال .دلاثل
 0 له زع تدلل ظفار مذا تيل

 ب ل دع شال الوك

 ل براك: انااذأ: يوم عاج ا
 النازل ادع د ازيا ةد ينجز لادن هم ء رع اكسل غياتح
 امرك خلا سف ال كب رغما لاذاو ايلا جول رك لان:
 ليلاس لش لؤ2لاةرتييعشاربعو الالة لاسر م انمزعداتلااكربب أ 2
 ا اوبك باز جالسه دعا + ذيج. رجس رعاتم أك رالخإ الت
 شاركعإن انا اكلافرتر دبعزب ب هوزعرزشلا مي نعونعنيازعيت+ كس ااو رار اك كاوتسلا بلم كرلاوريلعتلا

 ذل تارضفو يد لاول شنط فال <« تاراظ بلاط نجتمع
 تالة ددع ارب زعلدصرع كالا اوعي بز ءازعءاقك مز زعم رعت اك لال ل دجدا | 0 قولا ايلا“

 مناك فز رقي ندا ينعم انعم لاذضاكالخ بلاس نر تورلاورنيعششالص ||. يلو ظ
 يقل زل كمر ناول] شكلا وريلعر شاك التو لافلاة كمن شادب بارع مارفلانعّئمشال نعلم | "' 5 م 7 راك
 لطم فلا ئعنب اذا ولا تيعرلاو مديح ةبتيتل )لة تزبط ع شارنع ويلز عرانشاالا زج امرا 18 1 ديالا 7/1 ا
 اثر دربارضال اخ مث!

 الا لارغب نر تق رع ركل !ناقاو د سس ا مسام ةايائالاهداعزإه

 فَ لا ةرررجز نبطتل تالا هللا لوب الا جرو متطشمنم نخا:ز مون نلضملا لزن ديوموم انهما اا 00 ْ

 الل دورس تلاد عيري عد مرجان نال يانا أف لقش مشل ضجل ا 37 ذل

 ذاب علزكككتعزدو نع ةينلازبطاط مزيل عراقتبضا تدخن ةتلابسبشنباداهتل دس ولع ١ ١١ د70, لأ“ و
 دير لصَشالو ايزل ناتج انعام ةتسنحا اخ بصل ظل الثلا / 7
 تت نان هتاوزعنم تن هزعن ذهل نعول نب خنع يل ارع سلا كنار ضل للجن زااتوملا 7 4 ٍ ١ ا
 ْ و ترب ضلاو رت النا تان اجيت ومدحت هوملاناكل ان طالع دا وّبع 2 1 ل ١

 الانا, اغلا زعؤسودلاو دبع دنا لك هنا لويز خلة تلد شادن ع دلزع انتزع نشر جنع كلا 3 98 3
 | ملة ياطع ماد جبال كر زصت اكن افجر ع دورا زعةلدلا | كد لكالا فزع جب خف لن: بقل | هي 200
 ازا نسزازاعلا ردح كيا: ري ذالا نان ورطككوغلا ملغم تناكام أذا لاف نلنشالا ءنوكيشتلا 0 0 00

 ب
 هنعأك الشب الادالفز ل اخ نانسالان نين وكب هدد هناورلككد كلا! ءنوكبأط امال نديم ١

 5 ران عانت ركلات شلةزدو دلوع وتزايد جياع ا ؤ 0 06 1 1١
 الحان ىكسل ا طك لعد ودلك دبابو الت زم تحاناض كنج دلظف الغ + ْ 0 5 5 ١ ١
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 م . 1 :١ فلا سنشأ هي م لالغلإ ليلا ئملب اذ دنجتران ل انل يلع داير تدم

 عشب وو ل قاب اذه نانشالا الك ابي لم نتحلإ؟ كقاخل نذل هكر وسس نعي طحلا يهز رع زعل لص زم

 لكم تر لة دلني نهرو راه بهن للاي كنج دبش عفاش وانت اونسل
 يي 1“ ونال بايب ولا دددجاط لحال
 7 هي 2 هيوم نانشالا غيم الث فش ماتا انشا امطاب لاهي نعام هموت
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 تعزز ارعزم اكمادطلا . تلا ةدارابوؤضندسن عب نواصل اوتاف ءواتصلا ديس كنوج نانا | 1

 ناز طز ميال إذلال ةوط تلك ابجي اك نبني رك نزال ختان :
 3س: تمكأ ..|نتلا اك (نذانبل مزاد اوان وانبلعحتتواذا لاش ذا رون ائالاطن لدن قيل ئاديرت دول ونيف
 د. عومج ل .. هنالك كر تال وطول نرتب نينار هاف ضر طز عطابش نبازحباطض زم نزع هبل

 الفد عمون زوارها دورة : ناطب تلا ضمان ثيدلا هزمعل ا دنماون الل تكرلاو :

 ”ةملنبتلاوركايام ياو ةلغ نايم :ازئاذاض مانطل سونج بعت

 هلت بر 07 ا 3

 نيئاراة رجلان تاك 0 ادضزالادخ 11 [يمانإ رماد حور عَسا لاف

 ل ا اد رياتلل تنم ثبكرتل خل تامل زعشنول ثلا لل اذو بمس ليكي ضاوي طين

 2 مع دخت انجاز مالا كاطضالا5 نبل رهاب زمدالج#اذواخهنخزع
 [3 فله وللا اكتر جباره واكب منذ اراخ جل تاني
 يلا نمزعبؤ ال !ِو زالاو باطنالا و رسبلل_نهيوعمرفونفرالا خرا طرا واني اسي

 ل ارعا أن ,قئامانا رايضالا زمن
 ا ١ الغلة مرعب اريمور .ضادنةيوبهزع بة منع لاعاد هبامتج أكل عترعية ع
 " ر ن٠ | 1 دوم دبش نعلاتضنازعارمارعقتنبتنلا كه زاوابنتلا ةئالادتس لدا تلك فول
 |انتبائع نلت ل ]تورو زرعاؤتمس لئيم «دلوبرتيالع ارجع اهتم لاف ةرازنني
 | ١.١ ؟ةتارجبزجإةلارغف دمربنار مر عه ورع: نراعي رنين عزه أكد لا الاتش هنماا الازم
 | شان انتج عرلازعالملا[ سن كارلا نت م كو مث لو: الموز عسل ان انوا مالتنلا
 | | نيمزئزهنعزع أك ءاذل:ةباجب ع دسؤنم وبلا كشكل اشر رتل ع هاربعوب |لاةلافضُر
 1 اكس دتفاز دان تاق ديل انتا دنمإ ديل ملال لع اديب اع جرجا سهلا ضزب نعي ب وعش

 ا أ نيزمتلادبعزع ابشن يازع لاح ئكلا قيمز ئرح اكلم رالطف هلأ» اساررئر ملل ينط, رعنم عب
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 2 ل 00 اكس يسم الر“ 30 0 0 0 ١ 00 م ل | 7 11 50 رب( ا ارا 0 2 ا يا رينا جالا دا يلا كار جوج ياناس نح 3 ريصأع شيب 10 كدا ا بم ا د هحسحملا دي عع
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 ءا'مطإل وهو اننا ام درتي انف زاملإ نق نعش ةرصرالعيضاثلا لالخ سانا 0000 4
 قي يس تشل واد رز عاما كلفنا نإ راب را قطرمجالا ترئيوببضقلنكببو ذا 2 هل انزع دول“ |
 اتلافنالازعدكتم اول كإرف تلشجرلل نكلغف ءاتملام لع لزج اةزكارث اطر رع شارتعملرنع مكان ١ ْ م ا 0

 دلل ءابرشم نارتو كانا ةراق كم ادمزعداتلا اك ريغب دلو "ل امالعِطد 0 ما 7 27 ع
 اكوا ارت نول نع هرعت ءايل ةكاع | بب دهنزكا وشما ظ
 كراج عع ماع ارض لدا هبلكج هن مجول شكا تال ثاارازاثو تمت رك تلا ا م ضال | ا

 ههرعاتما لية ركلا اوك قز وكاد نابي حنانبت يئن امي درتم نش هني نتا ىو“ يل ا
 بنار دل ويهدد كاع ما ندوعسأ 4 1 ا ا
 َّ لافت مبلع هشااد بسرعات ضان عك نع دي راتحر كنعد الانزال ١ 7 نال 0
 فام كش تكا لصلاة رخال سايس ازرع اذا زجور الز | هئس ع ةزملا 5 ع 0 و ا 1 5 : ا ه١ !لاع لس أر دانعمل لةببرلاوالك[يبتز عمرتلا ةشكيت اذا كاس اوكا بناس نأ را

 كنج فاك دل الزاجل اج دو انا داوم 1 30 0 0

 وع دازرازعممازبلعزعت غب تجع ا كج تمار. موتاراهنلا. هام نمولملا نشيل اخ تل عش اوبس[ عتسرالا 0: 0 ْ
 ! نذل اكمال الا يؤجل مايفزم يشم ملا اهلا مإةزمواملا يشمل ة يايات رفا ما ا

 و افاطتازكر وازالة ةرسييعم رجب عنز: رام دارت ل
 دنكدنكلاف) الشاب ورعزع ازال تاع ب زعل 5 رم ناحل 0 مئافوو اهنم 0
 . اطال ملامرنان:نقج اج هنيزخزم عينج نان يلوانا ل ثايل يفعتمملا ١ 0 ا : 8

 موا ضر عبادي روج ا انبازعأ 00 0 0

 التي لسير وتمومراشرعز [نلا سورس زازا ديرتنا د دق رعد ةادجممل ٠.١ تح ١ او ركك عر تورلاو يعتاكشددتب كاري داطر سة رعب لالالا اقرار ضرس | نأ ركل للا
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 لو رضتيكرشم اقالة عة عنا الاذن ماناناكدماب رشها تناك للاذن :يفل |كإم اربع لعلخد 1 0 ا
 و ا ل جلا و اناا ئكشن الا | : 0 0

 4ع زيمر تلازم تي عش ادجلبانلاعل بز الطارم عنب نعنا فزع ايضا زب. نعي
 ع اكول ارسال يلا رنه ميا اا نللا لهو تق لعلانغلا
 الإ زوبه اب لس رلاورتلجهتاققتح هم لست ك ادع ناكل لت يدب ازع اديب ازع حارشلا ىو مبلع
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 ا يملك مدان: يضاطتغا هنن علاو مهلة مروري زماننضسرشلا حور نهاومهسف مدا ياعسل ايهننااتبذ
 لاطف بلل |زوتو اهانلثامعبهذرذو نلخد ثيحراتل انملخد لاذ لاهل ثم هتئارانسإ مبا نطو نش انمي لا

 طعنة كلنا تنل يعول مهاب كرهه ضاعن تن
 يلوا تيس |1تياريع مدا طبتم كلان هساق الاف تالع د اربب ا زعمهم ازع نزين كدب ن نبت ازعداج لزب

 و امهتسزض نارا و نونتتلا تبانعالاج اتت ا هاطغاذ حنو زجزماًكيرحببلا عيرطتو عقزلاو

 يانا نن لاظخ نال, تكتطع زال زيارات ذهام مال تاس زل ااا
 تاربرالاةيينفرل نإ امانا طفرشطعلاو عونا كيجارذ ةاوكلاثو مدرع حارنعرتبلب اء رطب ارث دلع هدا

 ضلك اونو باز اعلانه كا .اكادهع ماتا تل اظفراقلا مزن ىتنبنل
 هنهإك) خصر نطعات عزم دون ومنعت نخاف لك لوم صم بد ذلافف دلع سباة نمسك 2 يضعان اه لاف

 دار ادعو رك صمرف بعلاّن ا مدا كلانفاعت هللإ جاف زجز ماؤحم ذي زجيرضع_ انة ردع نكارذا ختناكأمل

 اهلك ثيمعْإَكي ب و ا سو وم م

 لق ث دصصتهماولن )كف ل عاو لانش ائاهنم يزجبالداهجرثم يجو انه خان الهيؤ ازعدنمكل ان انهي
 0 اوزضار قشتار مل اه نعلا اكو اهضف نم لطغاف بنعلا زم ونيك صصما
 زول راع كا ف !ىزفناو امور ثذ هتلارنجلربلب ا هلداورع اهنمّقم

 تلا سا فخ رم هاد علو زمان عملا عر للا دنهكا رضاء لان ركل ء مدا :ماخودعب 5. رب

 للاخ يح أذل نال رج خذلك اصعبرعلا ولا تن هارون رس ام زاك ملك تابع مكاري ولعلاد 2

 لانو جار انزال عارم أفاد مبا انك باز ةيكأ |
 | -نعفاداطاطو َتارتاهمل ضئيل اءاهغ لقا لا جدخ زلنا رمزعاعف ناك زجر رع ظننت نمد يال خف
 لافت قاهر نور خلة رح لع رج انا: بما صح اة اًرحوو ملا جلع جوت
 هنااا او اهعتالدتاوواهنمملا جمل كيزعيزغامهتاؤن اهلا اداب مد تلم و
 0 ا نيملش !زوحايعدا 2 كتلاوان اهلنا

 | داري تكتلامل خو ناشث اكتمزابزتحا هلئازو ترا تلد ول

-0- 
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 5 تس اف ا كيذا 2-3 - ب

 : 2 نام ناتفاد 3 فيدل افا ذبح يشادكو نادت اجهدب قعطاهزت رعد نمانارتةيلزعسجأ

 3 نانا مل عبمل نال لت مهشازنسزبنعرانب ندي عسر كنان نم خو كت نعؤنل اك لوئم ان هلضاوامكتا]
 اطنغلا الدفان هامل بمب ازه نط كلتلا بيدي ويسعل
 رانا ذك بضوهرأل فزنا ان دن قرا رنا يا يؤ عطب 2

 تامه زر رتيدركشا بنا زماننا دخن مبهم 5ك جز لانا بعا إن
 | عام كالت نانبتلارااقإ - لا أرب زوما خم متع زاكةنيددل الاانا |لاطن متنا رفودألا فاتن

 باع نابش داسلا:لغنملنال نااعسد ناو نأ نيلانفث م علل ناكل
 نعكىنومزعدلاتخيوع نا بمب زعيخاز عاقل كاني دو نبل ازعل قعاؤتنمد م لعامل
 ءأ أزل فاجن انا اخعباملاةوتم وفض زعدناز :زعابتدال ا كمكنمز عيله نعاننا
 الجم معلا هزات :اشخر روض زم نولفنب تاو زلازل رض نجناكمنب دل كفا
 ك0 ءارسإ دج رومسؤ الة تانك

 اج نعسان ايزل !>

 ١ مول رطباداؤب ةصيسسوم يسم سل ظ

 5 كهانا د نحاوعلل حاوملا اهضر تاكل نبا الا ضيونلطملاانز وس اهنمرهظاطملوم امان حا نجوتبل
 | طعن 1ةرارطااايدلاؤ هدطسإ[صوتلا متن الجاوي منال وكأس نطب مؤ نلا سلاما
 | عون ياست تالاف رضواهتبجيزملا هتان الااّماو كللزز امن متنا مت يم معي ملم مر

 .اانا6كانار_بازلا وهاب كالا تلة راتل فاسو زك كما امين بنا وزنا نعكنو لمح

 | رخل ىلا هتبرزل مسئول! شا هتداكدقكصمل كلفز اة دتش دام ىف نفح نبط نؤعإن 3 اظالاننا

 "بنل أون د :ئالافال داب ا|صاضبس | وضارإا قدك ةيفاف 16ه صان هتلاونلاة كلاما كسرإلاز ظ

 | هيله كلر ناد امهضننركا اماه ساغلل انس كل هب هربا َرزجلاز عنو ف عنج ان هتئار زجر ريا
 | نظل اتزان تالابرطجلكرم مل لا هتلاخجلوربا دج ونبات خال جالو هيرب معلا رحل بلا
 شاكر زل ككمل ءوندطافزاطتلاطعنمكجم مالكا قباطضنالاوربلا زحل هنزل هته زنك
 انكفزتزنعنو .ننآثلاو ىوالارب ال[ نم ظلغانش انساك خا اثم مث ميلا دن ظلغاكىلوالانمتشما بالا يه |

 ىهلض )| ]يد هؤلتصلانعو هتناركدنعرككمصد وربما جلا ذن ءآذمانبلاو هؤاعلا كتب فون نانا اويربائا
 لوا ع ئآرلابالا دنرنعشكو راها هتان لنمو اهلا اهلك تو هراننج الاسراف

 ار لاو مثالا رطباطو اني هطاطثحلئ علا 3 درا اذ ىلا دلو ثمة نملا نكد لا ره دن
 1 - وح جوجو وو مس مح هيدر

 "تادازااذاجلانن هللاتا كلذو مالح او اهزغو رماد: مثالا اسرع تالا زطبافواهنن ةمهظاطيثحا وعلا ١

 لع "+ وسر يرن ,.< :ملاست نانا ولاوكبدو اهل مهتغإر اتلاز طرب حوت 3000

 2مل | هو مو اين مهران لادا ننال كلر يرزواو ثوصا مشهي "عرج تيرا

 من ايرس هللاليقنم ل انخ) ترلا كلان تبلت هتادبن يبا رعرالج ب ممتاز علا نكت
 لترمرل عتاب! نعمان زيز تشمت نع بعدل زبا سب تراهم رجاللاخ د رهصبأكل نال ا كاذه عز ضوالانأ

 كس اود ارعزبعانبن لجلب ليد :نادنوولء ار عل جءلزع دعني عزاتحبويجر جوش ياش

 كفل ا ايل يو ا دي اا الل الانف و 5 2 ول 1م ٍ نأ 5 1 6 200 5
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 0 ورجارل كن اموإاش هللا عمن اعذب بله نورلعرجي نقانق اطإ لعن قالو ت ينحاوا اجي ١ 18 . نق 5 ه
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 اسي ذانزلاببدصاهف ١

 :انالقلخ اذا هج ناله ىهشاذا وكر ل ةزانجرادهشجالو وراذاداشبا نتا راشرهتورلاو رئلع تلا ؤ ضنا ١

 لك |[ص هن اذؤكدلا ل ارتاح اديب نعاس اخضاع نعرف عتلملزعناوهنمزعنابتفلا أك ذا الع ١
 مك ناو هوجو الذ بطخنا واخ الخ هش ناو وصخ ةلف ثاط ناو هدو الهضمنارجل اليا تيرلاد /
 عم يرام داق

 0 ا
 )6 « "ا "ران 1 0 ا مو م 4 27 4 0 ١ او ُّ 00 ا ايدول اول ندا

 رو 48 0 هلا ٠ ا 38 ب حا ١ 2 م١ راب ١ 8 200 7 م 2 0 . 2 5-50 د

 حج ص سمو ع

 لوا تمنيكت دبي ازع ايتلزعلبج انما" بند اعل نع هسزع ةةعلا|و متلك ارجل تال لتي
 ا لتلعب باردا رب جدارتبتعجسع أك ماكس ازا نالت عاح» ةماعلا
 كلن سز لانها اياك بتكماغمراشو ما كساررخلا ناو ثوب انجل نهرسو نشرك حاسم زا لان
 قنا يازج ضر اطارخب رعت وياي اطر تان اننا فو اذ نطالب هام زياش
 3 لإ تاريلع تاب بارع ءاذر نيعناطكت زر نعناع زحئوكلا جيلا أك يخاطب ربل تنم
 | يرمو منازعدزبلانعفتملا أك بمال اطغال كلل مئاضتلاذرااهتيناضمز الاتقان لجهات لال
 ذياب همني الانارة اباء ادا: عد باز عيبشن بوفجاز عبوس يرتاح
 ,يلضالبلا ل مبكرا ازع نبك زج ازعت كر يلاعجم 5 مننا حان اضم ولنا اهل باليستي!

 .لخاومت نفع شاور شضيزملا ؛واتملا عربا دح نار كتم ا إش نمش وقنا ه هتناوضع ال اةرلتل ناهس نع |

 ازد مزعل التيكر لع نينو رع ال ضلاةرغمر نيس بزعل |كل ففي الوهو هتفباد ْ

 ان معيش نضع دوانز زيا مشان اخ اييراشم قلو عربعملا هعدعب امل بانل يح اصتا مير ترابط عل اف |
 ليتل ةراتملعذجو اجل مبازعباكلالبمعءازبدجازعنامح :نيوعزعيببا بز لع أك ولما لزو وأ

 اخس ءاناغملا ب كبس ملا مش ميول موضساولاقف تامل لهم اماما يظادنهزماؤلاقضرالعنم موق از ضن خلا
 اياك دابا درا ماما رش ةرياطل كام عنب إل لانغ مما
 ظ سنك كولخر الب عااد كامن ادق 2 6 ءز قار قتل ن:وزؤ لاول دا ةرجاط خبر اجو ش را
 لهتزعاكدلادوح زعير نع 5 اسوس د ريتا لكز زءاهرهولج |

 ريهقا لطفا لايزيد عوار ةداشا اسيا نرمي
 بكينج مقالنا ناله اراب نزل قعد نيالا هيونمال ننال اتوالط

 معَ مسا صفيبعا هج الور ا روعتم اًووععموارج انعم يطل و مج اماه نم يرش اهم] شم شب فسأل رغب اًبزلا

 دلال يالا ورا رم .ااروفغموادج السمرا وت ةجازم» ءانتالطم دنس
 ا لال يرتعش زج قلا علا بلزعيوجر لاخر عماتلابشب أ وسل
 'مهشاذا عمشجاكهرطخاذا جئزب نال ههرسبل نواس لم ىلاعن هث هقلاهجافسلا "ملا عيلع

 اة خف مئفلا مزج ابراش إل اة شابا وفمج هاذ :عسسبان برس نب نبش ا قناة عنيورعزعلهس

 الاهات لاش علا ةدالاجه سيطر مهين نانا تطوي مددشالداناز جم انلا
 تلال ةرتمركت ادن ازجياممازعب نعلن اك ما دكضلااكيزع ام اعليم

 5 و

 هتادبعو كلل اذ لاط لن العز حن بزر غب نعلان#ت

 يع أكرلز هنزل زمان هللا نأ كلاغوا رخام ولون تزما نلائي لازمه ضاوي ولولا جتيايعا
 عارم َّسش اليم مهجواتوشم ئيإنادهنملا مهاجرا شلافدتهايلم همادئعوانعيلعج اطمن نار تدع ارح
 مروم يدركوا اهيل انارساو باطل طم لاعذاتنانلا
 لعد ان تس طموحي اهنا عيت ربح
 انف ةننكا نك دناما الجرن قالو عن ذا عمب الكشوحانا نسا تاطخلذا جيم ناله سبل نفاس عفا هن 5
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 اه

 5 ب ١ لا

 فك سس
 0 ا العنان طبر تع هنارسو لردع لانو كلارا ربط اهميشمرا ل

 ا 25 1 | سراب 2 نيلغانآ ل لاطم ا الف دع انج عمت از اريراّىوا مادا لجلك مج ادمنت ةزملا كل م ءانصب

 واع 1 لبا نادك نيبمولل سويد هللا نمو لوم كان هتاف ماوتْنَص بلاط تللان نولومب مانا نينو انوي

 نجي كير | . | ةلاط وزجاج هتاسزع هاتف كعضيل تاو كاطع كالو درج. نانلاطث ل لعد يدل دعا اسكت
 0 | كل كاوا اهمال! لوم اذن هناجا الا لومانملا ل كيبل فلج كوكب نامت لع كارب ممتلئ
 نكس "بيز | افلا هس نمعم دير سلا ولا ازجا تلال نزلات راثشمفشا اهيس ناي ]هناماه كهل لمج

 تح | | للملا دوب طزو البدو ليو فطن هللا نكيْرِإبا ؤغاو توزر شم مدعللا.ل هت نرخاههشاذاؤزجا

 < كي: نم | | يللا ازنرم ولان نك ازباب هزرحا ديزل وضم د نزعل و مجل لازشلاٌنأيَببر ]كين ؤرجد
 2-1 يخل ظ ترس دع اضينسالاانهأاتهجض اهل ابار هتانايلاو

 تير 2 كير| ١ نيب سفاذوةدتع تزن م
 . 9اس الندم نادل اوهودؤش 'راشر الع ةداّصلا_لاقو

 رقي تيكر | قون سوهو دوج بب :ويييجاتا فاطر اخ : ِ هةصما حمبت || | تانييفئازتواهتك عطخ دش من لليل افلام جونز موالى اهداف ائاكت ياش لغبا جزم ناف وتل
 0 م ع | دارنا هنإنواهر ماقام هر 2 ةموا لسور ل تمرلاو نحصل لوو نسال
 م 0 | اف الاطر ورمز وشلازدجا راني وأ ا ةؤملا راو
 ميجا هني > | واوا دواس ,اهنمتزكتءازكراشوازيرششو اه[ ىأهسراغ دمر دزلتئرلا كك لصد

 اي +افر اس 8 يي سس روع
 " << يسع قتل | | دج د زازإلاحور عز حرت :اهنمككب قحافش ؟ر نان نوْنولاورلْسَرَو ركتكموىل -»نملاعن هسا تلج نجر شبر ملا قع

 امل ا )0 | مادكيع ملل وزعملالل هئالادر كلما! نرتع لص كزااذاف هْؤلّصلادلراف زن دول ثيم طن جو مذ بكرم ١

 0 ا | يريم يول هاد وتلا وكت ؟ةوونم ةءؤس تلك ضادكعؤ با لاذ مث كبتح كا ف هوس كنك كلزرتد
 نى

 4 3 ش

 دج هما صو
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 يه / توالاف اكل 1و ةزخل طنش اهب نينوملا مرتي لك شا دج م ماه نمل [بازكيرم قش حاو عالم
 ار بي دس | | ومنين مل طز نتن وزع ١ عرب دا ناونريضاوه الانف تاز دز نجيم زؤملم
 0 ١ ا نضال اودنهرعزاهتلا [ئمدكلطا هنتر اوغش اض ذاشا هنو وك كرت راعدالناكك ينك
 / 01 0 | لا ةهيع اها. اكان نيد دولي غيلان ل تم امازعذع
 ل ل 10 | ونعيش ابننا رزاخرجنازتط أك امون زيا ولعل طاب زجل هز نم
 526 نا“ 0 | | ١ 5 امِإَص نازل انا نياك اب مز عزي وز ل زلط اولا

 هه 07 ول | يلدا دعها وتنص ةرالعتادشر زوم ديرتي ازعل
 رب 1 | نهرع لارج ازعقزلابب ٍدَونردقلا عيبا زه] ءأكاءابصنييبرارنولصرنم نائب كتبت وك

 ؛ 0 0 عر امون يسرا ا و

 0 لل ل | | قوش سل( توملا كلكم لَصَن ار عاب وان تماطل تلا تتلف اثدلا غزي تاز عيل ازعد ْ
 5 ) ) د يل ا لاطزركال نكلايزيال عازم ما يول دب الئمكو كلا وفدّصدفلاذفلافامْوب نيرا ثوللض ل بضم
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 مارد ١ ماب 1 | تول ادت نجل دكت وز فلان بت تؤم ةني ئايساناهفاوب
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 صام بازعلانلَحسدوط مائالا ده ءولَصلا لت :اناعو نسينا ٍةواَصمإليعت :ناهنمكم «#/ يش نم لزب | ا 1 202 01200022202 2 بس وال
 جيزي بوعجنز ال نع علا كر نم تلج ويلك كريب ااذاةزغالاو الا ّنيب مؤرخ «ةضلخفوري اس 1 ا 22 3 ١7 <س

 هلزعمماز ع ابيب ضار اثرا بثمن لعيرركك ازيا بيراشز علاش | ربت عر ا ءايسستكاة نت اديس

 | باكل اره لانا رهج)شلا هلال ة بج يعشاربسب | :نراخل| ر اتصل هل عناستينياز:ئولز هع دع 0 ١
 هللالنج هيلا غسناون لو ممعسشااهنم ديوي نوب واول ا اذالعديرثل اف اعط كانو ْ 1 ٍ 5-2 2
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 ل وو 1
 دبة اديس هجلا رايس نالافوجيا'ناتحنولتلاويبانرعيدع ارجوا زن ضتانأ ١ ظ

 ل فرغلي لازانيا تابت الاسس ننال ياو - جيم ا

 كبل مولان هاا راث سرج اوالاطف انلارب سيب ّماوذزلا برع لصد ما روب لان. 2

 رد ا تع ل1 ا دولا يي علا بينك
 ءالؤجاوسرعنلاض اوشا كلان, الانف دل ائرش لونغ اهباوباؤلا حاوما كازق ناجي نالج

 خضم ملحان بلا فنار لل اطض اذخلا برر شو شعل كسر ا

 ل زير عدم عوج أكمضلاطغمل» ريكو لبلضرلاه غر افك يمآ ءآمش اذ ارا كل عادم زعدلل

 ليل كهتادع ل لعشلخدّل ران ان عرتنب دسم ادع شاب عزع هاا دبعن نحل رع هروب

 نملة يعزم نك جاوا: نجي نيا يل ام

 مهيعلا لسع الاف يه بد او درترل تضصوقْنربخا نجد ج زعينلا نجإ ميل لد لض دن زل نعم

 | ىتلاتل ارم إترالاهتادعب نبك ازعرشلاعنيئحازعوجلزعتخأكم لإ نوشن نالت بببزها ناد
 | ياك طي يجد ن0: نا بج داع يسع ع لزق زدبخع -

 صاوزهنعيزازر نعئيرالا أك ةتغنريثتل ايش بلر تملع شاربعو لال ارالبل نيو بتعسهزع نافع رع ووكلا ا

 3 هكون اللا نهيطن نوح لري درتي! لع جفال لخلاذ

 اعلا هي اطلب رام مونمولاباون تن خاوخب ثزملاةطونسمدن أس خياط و زنق طلو لي“

 ا دكت ايدنال عزم 6 لوس تليلعن ينسوا الف دعمت ناونعشاوسرذتبل اناس رج ةاوكأ قسم نمل
 | نين نبل جز طرم ازرق بي انس رن كبل اوانيعتشبلذاننعيشيزمناكرمو نما ل هنمالو توحي الكأا" :

 يتيوهلا نيرا يا سل ثدي بكس السد 2 ل تيري ادن بع قوننلا نسيب تاو

 ا ناتو دنع دارسين نونع بمب مركب عضم اكن نبل
 ل ا رنوهمنم ني لانه اطار سفن
 انساها إتهالع دن اريك لوجو هوالجد تنل ةريوسنب نا نعل بعمس |نبلينعرجازعت#

 قارا رالي علاج يذواشدسلا دج اكل مزدوج يا

 ريككتانكم ارجكت ملك تىرلا ورح تس َصَ لوول اذ نع الوان اظلَس اًمحامف ثق امركم ترا

 *تيلكا ام اذنوهتش عاش شو موال ذاعرلا ديشلاانهكاذ كلّ ]عر امللاغف ماحليلع

 0 58 امير اوال ثمل تلبث لع تجضوإنا تلت عطلان داسيدرنج] جو حرط 2 'مداخ إما. ن

 كرف انب لش ماتا تلك ءانالا لسه مداخل إب ناكوئنعلا يريد ذادضإاب ل سجت ورا هل اربي شج هللا

 هلغنج نعول يلعن انزع كا زنلكرعدم زعم كلما واع مالنغ رب ديلا دبا
 د ريك دل | اك اس والا اج لا

 ةدغ ءهزن ازكلو بسلا تيال علاق ككل نيف عضوا اذ سبا. اكلاذف نايل زعرتجرلع ادع

 5 طافش ءنطل دنع ل تميلعتنادجعوب لاخلا فاننولسبد سبك ف تانج ذغا وشمل: ةيرشاد

 لد يان ارتاح انادي مزح زل لكرة يزعم نمزعةزملاو نال
 1 كبت اف كل :ىعوس امورك بف ع هز ناشفة لالحلا طين هب لقت وع اناس

 ع جرو را ن0 0 ال

 مريس منه ّنثنلا غنم يغلبزرعزم تكل! رعندرل د زدب نار دات عا ممل كلان ثكوادؤبنب نا ميماق م عبابط راض

 نب انساك يبرانهئيننلاو هدحاو ثلخ ّيكلا النمل اذ نول ناكؤأ اسما ددعن اكركو تلف هروهطرتمو



 ننلاكملارال 0: اناط كاد نون 2انت2انبستااباماط ايراني 2
 ثصدالباذ ار ميهرنازعنبنحل نمره زعده انكي لخلل نشل ود از ناو نط يكش رش ريب

 < ةن <ىأ ارميجولءاخ تخرب يمافلاط ءاؤقسا راج لطف لتملومتجادنعدنكلال سودحتساؤزنجإ
 - 0 ا ةومشلا نم نولي دف رهنيلخ انمراثاننه نونه, الة نوككا لم ناد افلا فسجرم حرفا

 3 ) قري مزعاذهلافخ دبي نكتب زو نسو فيلا رق قح .وحءانالا نب ىرصيرقل []نغنملف ىزاللا الاخ
 عاففلاب ىف ماج ىلإ اكّنمملا ةنمنم تي طوهوداتّملا مانعا مشل سب ووك هربع جيد لكيلا ب يدب

 ا

 ا - 8

 502 تحك“ | [1تانقل نإ غم لعدد خوله "اللاب مبهبازعت ينص هس نعال توتا شوا ]6

 سميا بانا نهينمراض كتل نتن ؤتول ناب كاملتلظف |
 منيو من طبر .ةمثكل

0 هنو طب زدلا 3
 ١ 0 

 34 - ع د ة(نراعا لاف آهن نشان شلع وترسم دب ع2 ليزا نخل مك لكات بنز مت جونطب ا عدد ؤتسلجا أ

 |« تح | | لالش لنا ىئلانم هدفا سلام لغا دج عمير شن رع زم حلف هيرب مدينتي و هآيخو نين زم

 ديشاو راجل مسرد ثلا بعسسجف ءورض نوب متو ملاوهنلع هت لصوت هرمز انم ٍهلاظ
 2-2 ااه منجا لم نا سلالم. دهش اة اهراس الا

 1 أ ..٠. | | كقيجحتلفئداللااتلاةئرإلل نلف ةوغشلا مولا ءوعنلا مزيل ءنينتيفرتتلا رون, تلفلافرعن
 كييك الس | | ةقننام ال ولا زعدشتلااكمزدادهل طف ني نكد ولن حيله دنت قلما رعم
 1 ( جم ليك نازعنلاب تاتا ىليقض ذخرا ان نيران نباح: لطشانبعدي
 م عر ْ نت | زي كتلك تيرلا ولع هنإ عصا لؤترل اتاي لد هاد ثعو الاف نكد زوج ب دركعلا ميه

 0 و لكان هاته رجزج مما نقاد ع هذان لع
 مكرمو "يو 0 ها جاف بدلا هزع ولاسض مؤجز ملازم لتيكرلاومشلع
 ]عدكم 4 درلاسَو انهار هواوثسم”موعل الز راسلوا قرطتكدلاكبنبكتناؤكرارؤجر ”لاضناانيضا
 0 ملا 1ص تاَلْؤَس لاف نين رعتكو ادب كب ابان نا ادا لوازم هلع
 <<ن <ىام* كح | ةجتلدفب# ل هزاكا كعزمتتلك جوانا دن نزول َيمنخؤناولاظى ءؤمص نيا اموتسورلاو

 يسرع ||| عامك هر كسول ضانمطت ومات ؤتس دال سرك:
 !لؤتدملااساومخرا ع موغلالاتغلتمرلا منعم ّصَس وس لافإي هورجئانهاص| لا وهنا ئحنفولا

 دفعت مس, ا انَضزإ نا تاتو ول جوهر تس بيان نوكأ اش علان تعم ةرلَعسا

 / | | كوتش ععراينعسالكشال 9نرهلا نت آازمل اقوال عيال مزه زم وزتودرضدا
 طرت ككل: اولي [سبفا لنوم نعه الهنا اوساط بانضاتعصو كمومَصو
 ال يدا ..ىرح | ..| يتلا ن|سي ركنا لضابو مر لولا لاتخدنلام نورد اتخدنبط نركز <برايزوضجدا
 06 + 1 -_ | نعيطنزلانعربا مدع العلا ولا) ءصملا دع نيون كاذنتودزمدو

 جفت دنع ديزتيسا زعزع كتل ان ل: حتما خالل ة)تفيلعشاونعد زعزع ال
 رامز بب كسالي دلزعرا انعم اكل نس ملام ءانصجربعيبلزباراثمأر ادم رنبكملا بشد اللا

 يافا الغنا منا ويك ا سس

 سم رحالضوإضمل نفاذ ا د

 ين: .تملازعسد اسيل ب دلع دادي طيازع ليز عب وه وجل
 -تليوهسو ءاثفت تهزب جز خالذ الضو رل ءلاطنعرتبن ناذإلاف محاصر شدو ثعاذمزم لعب: انلا ها

 |0007 4 وص 2 ج- ح حبح 0 9

 1.874 نك 7 ْ ا 5 21 0

 كاشف ب تل ل ا



 ا 0 0 ا :
5 1 01 0 

 نس :لبوهتراثل مثباط| مع: لكل الح طلعها بارع انس زب مثار عرعدارسلا عد نعيتيا علع 5 0011 1 و 0

 لل 0 ل كد الب تانانممد لات رمد «ميل رك 17 نعو ا راو 0 0 زدات لد ل : "يل 97 5-5- 0 14
 لالا 26 يول كلة نود ناكا اع ل 0 نر نام ”ايدف بجرب يحرم | امدالطلا اخد ١ دا ا 156 ١ 0 "5 ا د مر

 | كارلع لاربع اغا 0 9 1 10 5 0 2 0 0 0
 6 د ل م 1 نر هوانا ١ "نان هلل لمع نع قمرا أ 2 زيتا 0 ةانلن ءنمواوت ب أم ا ٍ 2 1 7 5 -
 ليي ابل زعروتج د هيازبازعمزاعن «روصنمو ناش طا لك مثأل قسد: "بير وحر رطا زل ب ا تت __- 0

 شاش لاذ ب تي 0 د ْ
 :ايابع هاربات نبين كبطعن نسا ر عا 5-5 نا بيب اكو 1 الطلاداتاذإ لاذ 0 | ٠ يع 3--
 تعم حوتطلا ب معلا يلا ل | ينير شالا ةدارلبناةمرغتل با رنم نكن ان اعقانب انجب مي اذادهب 9 6-1 ا 3 7 0 تع ا
 در شاذءانالايننجزاكاذإ تابلعشادج عوإلاةلاث ديزبن يعن عب كلنا 0 0 ”سوازتل :ارلصاو 0 0 0 3

 وِ 2 9
 كايد زرعة بب سيأتي بن هارت هاب يك 1 ا ل 0

 5 0 5277 ١

 / . -_ٍ ا ني منربس ا هللا انجيد ةءانل جه ذرف كاسل اؤوءاناتا رين واه ناكان | زاذف عنا رك سا لعش ا دبع 1 12 ه6 ا
 .٠

 0 0 .ةةعلالق :ازملعلا زعلت لعشادّيعا اسلا سلا ران از عبو معن ون منعل مسا ل ءزعاسب | 2 6 ١

 تلك ه1 مئعلا لعرب ةدوهو رلؤجرب اذا ضتلا لعرورشج اا ماغااناد ف هلا زعل طرق لو ذو ريل 5 0 0 | - 0
 53 ده ب -06 6

 هثلاونو ءاخل يهذرف احب ىنعم نر تتناك هرج زه 1 زمول ل ْ ِ 5-0 ١
 00 اناذاو تا عشانك عج ار عرومجل ف ةازيازعت رك زع غن رك ان حوح نع نننابع 0 5 5 مالا منم يش 3 ام 3 ا 2 غال دادتسم اح 6 ,

 ل اسلام 8 _ 5
 3لاؤشنزاةقلدوس لعلب نوم دوما نومي اكول وزير شال[ زم تر ثدا ةروالةروغا نتا لمعرلا | | 8 357
 ا 0

 2” ازبازعيوصن غو بعز يسز عيب ادنعن يع زعاط اطضازعس أت لوضع ننال تما ”لاف اجبأ 27 تح

 00 ءهسزعةقعلا كرا مادو هتضواتلتل لعالطلاداذانال ارتب لعرش اديه انع اجي 53-8 0
 ىىدح ا

 نا 0 اعط جز علب ذا حل مصب ةيرسولازعتلاسلا:لكلايلع م 12 ) مخل 6-3 + تيان حل

 نينا نع هلا دبعزي قع عنا: امن عتابا كلاذذنسلاطنفئرشبو عير مك تلشل نش و ءاشلث 6 كج

 ايطار ين جسذ بس هزار عدت بدن يعتز عاخ 0

 نوعان زعبي لال وهم تلي لهما لاطفال ماكل شيل: اوراو:شعننوالطر نورن ةعرنم تبق ا

 نان نتابع عما دل زع حاجتي ديس نعيبؤلا در تار ع: قي: 0 2

 ءانلتبهنرضن زب وحزم دموي ت:ةلئ دم بهز حار يملا جت لك عادنع يك 1

 : تةعلادون ب فر كامل قلانعدلا لانج | عفص يلع ب نينلتلا ءاتجبعنن دولار لاذ 1 0

 00 انراع تن وكن اانانهك بال ارب نمر ف تل القنا عنب اشد ناس وزو الة لفل

 دوو 0 تتناك ال اة للقرن ادنه لو بباقة. دناب جل از جلساته ادزعمبلنعز يطفلا
 لاف ينججازعلبناينعسلمر زع ةلاعلا اك عادلا ع بيرج نإ سان الذ انوماَم

 داتا ولس ادن تلادااملناكول نايل. الخ لووجرعت وجاف عاقل نعل تيا لان لازسحا
 1 سادْبعإبَتلاَيل اذ: مطغل اجرا بسب ىبومن براز عرفرصن ندم, زعدبعس نوزع نعنع يضع

 نينانسز زن عز تملا رعونججز) بمب نانسر لين جوسدكزبا سد نمتعاأكس خوهلا لن عاتمل نع

 يبن عاجلا نس.اخ زال ف حاقشلا هل انالتل لجون زكا ذل لانكا جال نبش
 لام نبازعنايرقلا اك اهب الاف ءامفل ازعاج العاقل نسحلاناشلاتبلاةنانسن يقين عوج نبا
 81ج عزم هزة دع ولعب بك عاّمفل|زجلاساجتيالع قل رت هلل انكم

 0 ننيزنلا نه معن شاينا اونا لعان اطلس لاول لاهل اهلك ل تشاربع ل عزاذاز زعل ةولاًكتنا ١

 ع ندمت رازعزب لا زبذحازتدخ ازبويع بب يتلا لنج هيلع وركور تان ايضا ز مدي عتيل عال اذه 00 م /

 ١  3 001 0 4ل ل تس ع ل حتا 52522 7 0102

 ١ تس يح + لمح ل 2 نى  5ا ا ا يا



 -ح- - ةع

 1 3 اره 5 _ - - 3 عك ىت 1 م ا 4
 | 0 _ 5 7 -+ -هب مةيحأ 0 < 22 و 5 -5 3 . فم 4 ,
 / 3 غد «<نم ؟ » - 5" نب” تك يي م نجح ديك 1 م

 ' < هي 6 2 4 2 0 هت ريس << يع «< _تا 3-0 ىف 5 «تمح
 ك .٠ ب 0 2. ب < »يو - أي

 ا -- 5 7 1.0 2 فى. دب تاب ( م | - »2 ب تر ءدي“ا

 1 د ١ + ياو - وام وي ١ م يا تا

 6 9 4 4 هص . ا 0 > > د 03 3 ىف 2 0 . __ -_ ا

 ا "هس ب امسسسيس .٠ 5-5 م دنا تفجع لا جتا 05
 -ك 42 خم - 52 وك - 2 : 5

 ١ حس ع --
 »2 "” و 03 يا

 هم 3-3-1 6 ا ”نيساس ال ءاطع عاملا حامي ١اكوت ءلايث ىيهمو» اانا كك *..انجمر عاف مووت .. نيج صلال 5

 ١

 ا

0 
 0 <” هب | يآ ذم) غلا لات ,امجاتماز راسارتللا عاام 11 لطرق هلا حكينا رار كوز 7

 7-12 ات تي ا | انمعاتسإب عجيل هادشع الاسد كيناز ماش هيض لاطغس م زبئشواعل اناننم هسدلنخلا# دوز
 فيه 9

 < ير 3 | لتضناونيا جلاس نونا + ملهسزعاتملاكك لاكن سلا: ةلويوغش ري
 1 0-2 و نم *ارلكجزبع اكرهينرا :لح و لوهنعرجوهو ماعلا شق عاشفل زعلت ليل نكمل )اننا

 | مو ملعب كلا: عاقنلا هلاسإ !<يعا نقلا وج بلا بتكلاناشولنعوتج جزا #بي اشولانعوسف نين
 2 < ) لاو ب يواش كرطعت < تبا: لن ذل يراذبإدل نالت طوخ ارت والاةولا: لا ثرراش لردع ناكر تنغير

 نيب سيب ” <. : انس[ ازيؤع بسب نع نعد دعاك الا اقزنتشما نزح فول يراسل عز يالا خفالا
 عصا عي 3 | ةعوهلادف عاقفلا هش لوشن املج ءان لا رحنا والتل غلاة يفسنجلازج ل نمل |نيقيعزجتزبب مما زيربس
 سرر كبف 0 2 يحن.“ اس نيا بيبزعوخ ان عقابا دلنطلد راش دل زال كالا الط ان لوب#“

 0 | ةنكزكمهركعاقنل بين وتل رصلا ب انلامل هسا يعز علا ضن ازعرح بيلين روم
 ير بيا انس أ هو افعلازعد ادار تعبلع كذا بكل وجبر كرم الهكر موهلا ثني نع غ | قتل
 2 "مج - اب لاول ارعري |:زيعزمو كيج هيج وج | نال يت ذاللا لعن تع كهازهّصا كلذزكدبخ:ءرعاد رش الانف

 و | !تلاسلادازماشول انجب نيتي زعونومزب تمر عتع اكره يلا ف ءاطغلان غزت ريعداربعإلا نا

 يح نهي | ١ توتا زلداسنكلاهلاشننازعسا ببن زعم اكمازك عاقفلادهلزينلككمازيكتمالل لحمام
 : ماواحإ ١ 1/نعنعدملزبا زعتر ن بونت زعدج ازيد اسير ابزانزع وزو مز وس بنكال ا ةاقشف نورت

 يات دهر نأ "ةهيزدالابب ل ءاظؤملو و .تدلزا نمادحازب غلاف ءازم هنعاقفلا تيل رت اؤيس ناكل
 000 1 , ةرككانئلع ب حاضتان ءاقنلابب عفن ادار ةج ترم اةلزفعا كا ئرا رمز سادت ع بكل

 من جن 1 | لاستكمال ران اير اكو مبا هضيرل امانا عافلا البلا بكد لان ل فوض و ف

 أ 0 هَ | كفتضنارا تينا ايو ضلادح يرعأ لوتانمزنعوهينح وانا هتناكامركرتننازإثاةلنج ملام عاقشل نع

 ار | ايلاف وجال ون عاق افلا هنب كك ن اوال زم حيو بتخلاو اهلا هوانا هير مبان بشي بجيل هود

 0000 0 أ وتلا لضالا نحب كلة لش ث خلاك جدن ازا ناله شالة دج منعت شان ت اله كثر لاززيل
 " 0 1 لجاناناهدؤعوزلايناموه راما ءنالاؤ نذل جزخر الع تبزس نباتا هيا هاثلا ولاد

 تم بد هديل نيالا اعيطلارغحب 2و ةلاومإج هكتسراوسلادج
 تلاكول ليز دنا ديابعلا تسلا زنا زكام عي :
 0 يسد ١ ح | مضخات 3و انجل سةربعزب3ت يجنب دغاولاركع هن قلا/لافمنش ل ةئرذا الو عانب

 ٍْإ نم 1 00 50 7 اشلا ديزتيالجز باول نشا زماان عيل نااار عب يعَرلَ
 رمال اك“ 1 دنطو مضوبرشادإ نادم لاو اوعواتلَم عاّمفلنونشدو نولكآ,زرانطاووهلئماذ ؛ٌلأَن بلع دب ف عضوو هلئاكنعل

 2 لان ضاكد ولا كلبه تمد عا ض عاد يمن
 اع نبل بسس دمع سوم رسما

 0 ملا ١ خط املا عاقفملا كل ظيزمو خيرطشنلا ب عللاو عام ايينمزم عرولبظاننعسشسنمزاكرف ٠

 ا 000 كل ميلف هاذا حالمزم ص | اّسب ملا دب تاكلد وذ كاز لسدزعتلا لبد هي ينس

 ارز 1 هر ناَخ ا ا يحس مي

 دودو يس م حل ِءانمالطو ثجوامدلع بو مطنتو و



 0 0 د إو و "5 اجالبلل| 3

00 

 هنزل :ةلسصلار لإ دار لاا تطوي باق لن 2 ديلا |

 مق رام "نادطلتخ طانخ وح ازيرت ارض دوسري م" خيط لكلا هؤوادتط تفدتو رسل ؤغيأ :

 لش نوجا زل نمل كس واسيا ميرا ملا ا! بكرم يشدو 1

 نمجاغبببرلاز علل زا تيالعش ادب مرتبطا مج أ نام نع 36 ىزمذلا دورا او مر 1 ١

 ثعوملاز م: اكاناثد رو عمي مدا رم الطز تخ اب ظل مد رمد بحت :,ءاتير م! لاذع 0-2 دا

 اممم مهل لا ١ طجضولم هع ءام عرس: غراب ميل 9 52000 لم هور

 12 ةراتلابم با هةر لازم دلل هرزخ ان اقل نيو تل داي يراشلا حطو م | 05

 تاغ كرا اذ 00 تحرطأو بطلت ع 0 2 مخوبطلاإ الععزخ اد

 10 ئرلا وان الا ةبلو امتد 0 1 دولا 5 0 6 ا ا
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15 

 0 ااا

 مهكر يطا,

 006-2 ءثلإ خسو هانلبهزبزؤح د كيلرانب خر ذو م 4 را امام ةرح هع محال نلت ناض أ ةءاملا|
1 
> 

 انتحل جنتل جن عر تلا زعز كلان زومو رع عأك ندع ني ]:نالسو صبر لجنس از صعزما 1 هي ١

 نييتذاريبن ليال ل اقف ءاعطل وامس ةلفو ثرخم وسبع طال ر تك زعشادب ساما وفتنة توشاملا ١ كن جكس عب عكا

 نّه" يد نماءانم نخاف كاذف ناجع ص انشغل طب زم جلا هزاع نوما. ا( د ف عر

 0 :اهيلانلب مانا ذشلت ءانشلا ركز توزيع نوا مالا زهلش منغ كلت انتا رة اطسحا

 التل ب هالقم نونا ع زلجو معصم ةغاو د :معيرطلا هلل دمئلع وت اذان ليام 2 00 6 1

 ااا دال' بعز كج: كلا ارادفمنخانولسعلطر فن لعمل عع لشاب شو هاثلن ج اح ْ 0 ١

 معيط تورز جزم ذغشرذةرخ دن و هيرب كطنممو النهفو نع قلاكو رضا راما تام هنن ا

 3 9 لشوهورجاننكا و عيهزف كشفغلاةكئاقعو كتان عتتنم تزود مص ريا ذ أخ مذ 5

 لاذراقن ئيينازع كوت عرايا عفن هتاادبعز عمك تينمل انش لإ نواس هناعاتؤاشانا | 0

 مزتارح .اولل ءاملارميز اعمصاو بن كلانخاابا شلل ضص يبطل 3اس 1 رجول اردت ف عشادبقب | لاسوكش ١

 جيلا را رمش نيب دال بلا لطخ حلوان: بهن شا# طسعلار نلعبصا

 "نائل غال رامز اني حس نص عنصيتعيااونعملا حوت نجل سرت )تدفع هاد يبا ز عز يطفل صرع اب ١ ١

 "ومالا نمر 2و الزام وعسل ها اجياد رم اماةلت ا ١

 اا ا رن 1 0
 دلة 0 0 ا يمسك قا ١ ا 00

0 1 

 طل هيا سا يمنعها اب قاس الا 2

 ا ل ا عاب كلو ام ْ 57 لرعا 7 ١ ا ا

 0 منغ نلومت ا زغ يلاوجب هان عدلارف نا تيار كرجل بل تفكلاة تاه | 2 ل.
 : امورنا انضو كلان هءاجوارض تان هداج تلاعلل: قدن طم 7 1 ١

 مبا تيوس انمعا سا :يكتمي نشل ثلا ءاتذأهب نيدضطت سلا نافع هبااو يداتالاو | ل 0 0 م ل |

 0 د كم ا ا ظ
 سرا جك ف < : تالا ؟« ؛ أ 20 2 22ج 22 -- 50 5-5 2 -

 ءيجسا ضحك ك2 1 2 0 0 2 : 0
 تقر ير ا اكل 2 الل 55 ج0 1 قرن“ (ْ
 - 7 0-0 ل دل دش - عسل 5 كح تح - ب وي جس 0 _ ١



 دينا كنالعغدمملا انف ذاواؤمنصالاطنرملاب .فاناهس زولك مدن ههشمالا
 : دن جك ين نيج ماكل تنعم راج

 1 2" سك يزفا ترعب ب ميدج زغرب تاجا
 اس لن عزاوهجزعنع بمب سا اللانالخا هام باذخ! ل تل نجل < ل عش ارّبعاب دلال ةرادن نإ 0

 مماتي !ن«خرالص نحن اطلتلا ب طع عا لعترلا هلة رة تليلعش ادبي |زعوزامن ندب
 لما 1ك لا ادن هناا جزعجدم نلعب يلزازعنع ببث لالالا انعلزغانلاثف
 6 < ١ تنم | | جاسم درع مدان يب 1ايام اااه مدل

 2 وال نال ذه كاهذو خااتلا طاغرم اككطنبير تمي منع علا منن ربو بانمالخ اهلا

 ام | سى ز وساكن كن وكانا لامك ازيا رم كلا رعاك اب
 |<تمرر ...٠ ني |آنم نم ريس ناك دم ئوتحالاز برع عدا رازعربطلابسب بزي للانالع بج قح وتب و وش

 اير ا ا ا
 ا ا أمل ريان رطب ال6 فخ, مالح نزح لاذ كإزب نالنضحالا نال ةرابخالاز ب امج 'فزكلا نعبر

 تي 3 انس <: هالخ لميا رع حإ لع هشادبابا سلاسل ة نيب هل زنكي | عالانخزتبنع لب | نو هم يسوم
 ّ ا لضا/نإون دءاومل والاخ إو ءانلفاطا ضبان جولار انييشد دين نب اا ساناةيربيا

 . ٠ ١ كلدزوكب وح انف بع كم ام نجز مجانا ءانعم بناهللا دنلاةومسغ م نمالؤيب وح در
 50 0000 زا ادبي ليا عيال

 "ع | ع أك لاجوعرلا نتائج الن كل ةْضأسانل خل كلذ ننجح ماا نزانماذ امال غرسج|ىلايرمعتإ
 1 6 3 ا حنه رعل يلع تادزعا اداة ازبقب دل زعبكتن از عدلا خنبزهم نعت بيرك يازع
 تعا | 0 بتايا سب الفم منصاميلعيلانلاوم ان عنمعتلاناكانااث سايرس نوح

 "ده | | يبكب ان ئنداماؤ ل ترباوا هي داستح خارج خيزجلا نات ذ ناك نب ملا زوجت اشير

 3 7 0و

1 6, 
0 

* ١ 

 2 د ئبو يللا الا اهتنتك ا ماذلا اوزيل نال يدا بسلا لو
 00 6-2 2 ميما حا هيل دراجي

 يوي ا ةضرفالوب 221 اظذانكسرت يخجل مايل اورد رعزم: علك دا نيعزعالا يع
 0 سل هني وتلا صولا عاكس يزعل نغ توارد زج كتم تومان
 0 6 نازخازعشلا ول اؤزهلل وجان يكسل و اؤلل تضتوت: لا د:نوككى زل انزل ونجل وراضنل | انجل رنا

 ارسل ا 0 |منلطي كم نقل طرا ه[نالاوهمن الار هدفزملاو عملا !نل لييبا هرم لاف مانتلا ضخم

 2 ير. رج | يلا هن يخت الخ وعسر ةضضاو لاري يف دلال نراسنلازسيتند
 ةههك عه | الان للأعمال دانيال اا محاهساز حكي ازيلال
 وهل دالك زاد اراهلجرعمسمل اهنغم مرتشلاو ملا ىعنيطزمزمت ناك هناك جد

 أكن - ع ا

 | حصل يع | | نكمواطمهيبتلا اههل مجانا الا ذنالاوم تاون لنا ش نكون دلا ووزن جو اون او عزنعو
 ع 56 | تركوا وهدم نوكب اماما ينجس إو ككل ضار را ءارملا والاهل اول طم اكئب | تنل ريغنمل نيمتلاو دارت

 0 ب 0 | باح : د ب ل ولع دولا 2م ايكو ملال الاجل كارلا فصأ



 ا ١ 0 هي : ايد 18 7 ) 3 ّك 3
 كك كب اذ 1 !,حااز يد 2 أ, 86

 7 1 1 1 ا م 3 0 2 1 ا 5
 2 لا 0 «/رلا 06 7 5 6 با 1 000

 اع تت تا 1 1 ا 0

 ا اهب نصا ندلانعوظلا: هلنلف ماركتس لكبر كت كم ]ك ل يملا لمس اٍلصْسا لوس هن اتم لع سادم
 يسافرون فرضت او دنع او تفز اما لإعل اكمل صس | لوسي زيخل اف
 الز 1 : ني رايف تيدتب تاج اسس قحاه زعب ذيله اجئانناكب نجر نقنلا ومخرج غنم

 ١ لفل راما رضاك تاس نيو |لبطمصرعول نورنا نيران الع ا ملم ل وضح دارجلرب

 ا | ع 1 ا

 || لاقو دارنا دس ورفتلا هنمو ١ةازمركمجام )تر لعش ارش زعؤبارملا حارجر عن امل نم .

 ظ و 000 وبس ناو دنس] اخ دال
 ظ | ناي نوكن الب لهزجلان نوكينتلازعشلاسمل اة تل ِلَع دش اربع دلوع ظل ازعرج انيتم بي نعت ْ 5

 ب الن ضاداذءاماطف نكن اجرب نيكد ني لارفالو ضان ةذؤدماع خاكواعلم | 27 5 ا ا

 َ 9 ات حريزجاللإف ءاا مختصين ارب دامس تاتشالتا طبل ةرخحلا ايف مرش ءانارا جرف فلا / 31 32

 قالت عجم تخلط مزعب وشب نالا 2 يرتبط اهب انعي بيعمل رعد انتيع بي تاظشالا 3 1 9

 10ساعه رباك ةرغكا نعلن علا ازعاعنم حان عزو نام اك بككا| تا

 نرخ رار اناس ل

 درو ألد ءذ ص 01

 ْ مساعد ١ حق

 أد تاون شال نارٍ ماذا بلاي عتل !:كاذ ناي ملا ملم نقب مل : 1 6 ل 0
 دل انني عمازعزم و لاجل علا ونسا ارحب الف تنتج نيو تنال حان ةاتمزذاعسح ارض اتم 09 1 0 را

 ْ أهل كبطان 0 الاغف زكا دضا ايا نتن اد لال ةروطالا خرج ضر ١ : را رسلا -_

0 
 201111110 كارت نال
 ا ا ا ! زتورلإ اها يطول امال اورج نموت امج ا

 ضرما ورا لاودوهلا سمسا تلذدنمل اا: دق مد ريع احنا مختلت هتناءاشن ارانلإ. كن نا 1

 ان ف انارلك اكان اوكأل فعلا نزع قت هوطفازا ذر اكل تم تيم عاففلاو تلف مهلا ةري شم وقمتسل
 اثالاخ ا ركملعت نعيد اك افزع هه انيعسإن عشاي نتا نعزرل رع

 يو 3 3
 مص رعبا رع مزح 506 و هزار عنج رق بيبر اخادتا يجن هك لع نين واسم ْ

 ا كك دو كيا نشد ك ل1 لي هام سنس وإ فس ا فرب وبا هاش لاتيني انع ٌْ
 5 تن كبوبعنا ببن هيما لالا و' بش ه1 كلذ كم ما ظ

 ا
 ا

 ا
 ا

| 

 ا

 أ

!| 

ْ 

 0 نمادلاف يطل يظفر 001 ارا اع لااا تضخ سس . مللوتع | ٠

 ظ
ٌ 
 ا

 ! أك امانلا تامل هاب وامان اللاؤب الع تلك صلاة سمي لط فلا
 0 3 ل زول تعب :انخابشاتتمملا» : نك نب هئادعز سون عا ضعي زعسمم نب حوبزع رب دازعاتملا

 اياز طعام زيا نال وهو جونا يدشن نا سرج ا
 0 عن نا ؛ الرب ميزمما لوبن تالاف ءالشلا هع تاون د دنع تيطفلا ع
 ل ل 2 ةدسشل ..خاو زا : اههتلاو بواشملاب ارا ا :ل كد زيتي

 8 1 0 4 1 : 1 7 د | هل 10 7 ا

 1 5 7 76 1 ههه 2 لأ 1 : رع < - يل 3 3

 0 دعأتل 1 كد 0 0 هتالاثأ أد رح ب جرم 1 و ا م ل 0 | تحرك <9 يرث رق ع
 ا 0 ل :

 5 ا 1 ردا ّْ ١
 10 2 3و

 ا 000 1 م د ار تانطاطداب جاجا انتا |

2 
 ١ /ر
0 3 

١ 3 
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 ازا زينولا مال روب دلزع قيزم سافل ازعرما نعت 5 :؟ارايطا ملل 1

 معن مب يي ممم دم يامعلم
 :تالك اين (زكم اضن بوه دعب ري ارو هم زع لاب ودلك روف
 1ك لاا تيرب9/ل عامها, ناجل ربع هانا. 4 اجب هاب زها تعباش نازل نع
 ار بث دح و مسارعشانش المير ةكدلاهيزم اؤمن لونه شيال ةزتميلم اذن هلع ؛ :ظاازعاهسا|

 يابت انااا عذاب نب هال زيتا عانس وسلا
 يعمم يحس سمسا نامل
 تملا اك متمامئكلا داعب كى لايازم هناا أس
 سيح بنو يس سب حيي سي مم
 رو حست اولص مولاهم اكل عواولاذف نزرع لعد زرق يزيل وبدلا فز
 اها مرعارداهلسجاولزنالاةلوالا قير ا 2”وزقوبناوانعيش ناسف ىلا ثعببإلو لم ميجا غد إل
 ماو ضال ككل رضا إنادسسا لا وعدا. ليتك

 افلا ظمارنلا ضناها, وسهلا لربك !ركساغلا لا اتش موب مهل ليما لاشست اه شقتك
 ادرس نورا شنابر هب حرقان

 اهل الؤن ين قنازب بط نوككن ا لودر كت ةارتايت هابل هددت اكءاض ربك إس
 .خالكدعا بل تمل نول الالة طلعتما رن از ان رعرحازع نمل

 نزدؤبن عامل اّسفنباد_لشلا زعزع ع وب يطمرجج + !,نايميلا يزعل رب

 | 5 لعتلاد قشنلا#لاط علم رتل ناب زنا ديفط ا. ؟لعمتا ناو صنع سؤ لما غلب لاؤ صب هلزعير

 يوم ميسم ع ب هالو لاح افا وحك عاوز ةالكورا

 ازا ىنعيتما عزل صم امج صن اكو م دعت بل هللاو !اذلاضايخلافوءابئاةرتزو
 اا ايلاف زل اان اللافر تري تزوج [نرعسب هيلز عر انس الا ارجع
 | تمهيخر سادس اولا ذفاثلا مفر ”نهلاثر ثرسملا ل به ران هر دنا نم وفن اف دنيز سر

 نإ كربشج علوان ماش انزت ل هااطنعا ركن ملعب وتل عزغدنع كل اطراوالامنغ
 اس .امؤلص هزه هو ذِضْزكإ بحال الج ثمن مرد نافعا ضف ةودازق كاز كذ قيحبلاع

 انت اعنززيؤماهلا بنش ديا زعلانتضن اروح اك باش ناكني وان ذو ضم و زل نعت
 | دعردتع اكسال اةرت ئل ضنك ليلا كلالاججر تى ثم هاا تيا ادببازوباعما
 - كال اجحا لارا ظابانز ندب )تشبع تادبعسالاةلاف لازعيا مز :ديرمزعل شازب قييزعأ

 اص م عيوسصم اكل كم ةةرتخلا عنان ف نزاع 6
 اختل بجومنوتم مسن ,ادنلحر الع <لع شارتعوبإ لاو دالطلا عاب زر ن رس عزيت نتن فعر

 لجل أم لنواب نال ناك كنب ذا تؤ لع هاون: والا ظانك انك بلاط لاذ لافت

 عاشت ةطنعلاز نالفسزعبدنجازعكان طز عو سن ءتع اكن سل شلل ماظن
 وب تانج اتناك زجد دون: روع [يبوصلا كرك قنابل كيال

 "قصير عبتب رع هقجزعيس ذل عرج جذع اكس فظتلم ”فظ.لف عونك از ثيرلا+جلعشا كتان وتلا
 بكت. اصلك يزلزل بهز باتل يمة: ل كتيبة تاب

 لت ةوسلااقطتاثلدالدن:ن تاون نه نا اكن يي وج

 +: + جرح و ممه+ تح 1 <



 56 م 0

 , كابات ماس كلرداتلا, ا 5 ذاع تن 1 0

 ةلالجزمإبلش اكواماعط مب م هام اتوكحاذ اذاوزخب امعواناو نكد افاد ان املا ماطالا نم جاسم انما مطنش |

 ا ب الا زهتاتبطلاو هال مينا .لادتز مزاو لن ههاراةفوركو اذن ما 1
 ْ رالف اك هو خامسا: 1 نانا نيمو الدال
 ابقؤلا الاوبرا تئرلا طعمه صدقا لوكيرسا لاهلي: ارعب اجر عمت نيوز جز عرتشلاز وازع
 قاف نال موون ءاك.منلا ووشالاو]ضحال نان بطلا ايدو بانل نعيومغذاظل نأ

 ةانوارعران أك مرسال ارامل منع اكلم ءادوس نوكيا انانصيج قش اللطود 1من مواقف
 نبت كما متن زن نتا دنيز نسج ابل نبت جلةزاكل بيز تر يمان ولا نشمد ١
 كم شسلو نينا ياكل: لتر طع شارب ازهالعلا هل نجر عن اباوع ككل ملعب

 قرنا ذهبان كوسا فاز جخت:راجعنل الفنا انفال نودع هبلعو باطصاو اوكازاملا
 دنع ماعز ضاعن هللا لاكن زرلاَيمضايبْطلاو هدا متم ا ايلات رتازمرزاا هكا ارنا

 قد ل ل عشار عي دل عنل لاذ يباب بويز عناوغنمزعولبعن بة يزعم هنزعاقفلا اكلت

 | اكسو لرخلا ساب امون اتفمتل وهام حاره ناهي دال نانا

 ا 1 حسا تلج حرج ىنلعو كيرلعزب حا صادف ميشرماروساباطول اذ مبلربا
 ليج اولافن مزفاؤف نغم بك[ ل ضفاجكرو بيلا تلو اب شجار اب اول لو تابع
 كيربلافزبال ىلا يلا خس مزجز مزق نبالا نه ريبعالثف مكاو [ابارءال واس ذا اتلاف تلا انجب |
 واسوا بح د:حلعت نيو فنا نانا دن الاعب لال 6موكو لالا بيلي ج ان

 | ةةكانرتجع 0 رولا نابت يلسوعيدعم اانا

 انك 0 ا از
 لخارج وحلركت ديالا هت نيز مون نتملش الن كب اهرب ذم انيدنها وح اف اهيل غن راعلل ذرعب ايتن كو هدانثاو
 - نيله نايس بزيارته دل اٌمابؤو نمسلع ىزائرؤإب ةلرنعشا ءاطقا انه اهنم
 ض 000 سا خلل ارامج وتل سل اهل امنا ذل جاعشلل عار حيوخأ .اوربعالا ١

 قربان اهرتف كا تل ازه ثتبارسالا ل كالا ادف تبالغ ايفا لنامررتخا
 اواو ونمو وتل نمتكملا تكس وهو ىلع جاف ثكو 2 مالا منج لغو رفقتلا هوتي هءوتةرئاوزشازم
 دفتر زماولازعنا شالك تا سونل ةراعلسا ,الكلاو اهتم مآملاّتصرتكتلا هفالطا
 يجاوز: مان لف يان ااا: الكاع

 ل ان مزق راجل ءصمبف تاعذلاناككامس عضولااذهنو تايب ارت انههشم ١
 | تدايعلتمهثا' انهرماتلالانلاننائز د: سال رنمشم تبل واو منور امنه نانن

 0 لالا مشو رينا دالاوازع
 اننا هتلاربعلب لافت ناد برم كراش لع ورتكو ذاب عمشلاخ دل لقوا + نمخترتاغابسو

 ل هادو دعو! مالاتف بالا رنه نو دن بلوف كبلعر ورمل ارامل نطل ناتو كلئباناكو هون جنم |
 ااهاربز نابعاديدن لع غاذال بزعل تا ننزل من اينًطلاوءدالسل جرحا لا هدا هننيز محرمات كلب د 0

 رت طابعناككف ف وذو الفك ملاكم ءهناؤص شاة نمد انا اتاداعابكل رس! اجرب! 5
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 تي يهل 27
 راهي نس ازعيان النمل كسإ.للاف هند عيونها زدني نيكل: ارش ادا
 ىللذ اف اهضبد عدوب هلال هد إب وحل زارلغلاةساناللاف مط ذغلث ل ن وكي غلبت تنادب شباك
 اوال هادجمب طنا ضر يبشر ور خس أكوب لما راكلااربلا انك
 هدم بك اهاطم نب ومنب نوب زيكا داهم زبك انبي ليارع

 اق وسل لا قوش |هحرع_ سان ديسزفيا
 تتوضأ او دخران اداو تارا
 :زترعرمازعزم أكل ربو قلدنا ونهش بؤرتبا لشد ةردلكناك وتلا زحام
 ١ نينو سلم اءزخ ىلا وكل ة)تيالمههادبجيب زعل ءزعناكتكمزيازع جنتل زنق دياز مما ْ ١
 | 32 9 يودواجزن نسر ندا ة زجاج اب رع كا رتعئنعز تما رعاتشأك وت ؟رناد |
 | قات انك م 2 دازملاف.نلد تداول صن ونجل دهس زعرور يلزعنانس ئيزيج نعي ١
 طقس دز شارما ضاعن اولا بنت ب إل رالف وبلا
 ١ ةازعنلشالا كر كا ؤ يداك طلاع يطار ثا نايل وئبل ل تعيلاقشلكتنإ ص هالؤتدلانلا
 1 ا اع نكن أكلم تير تعمل اور عش خصَسال وسلا اتا لعاب | عطانحلا وشم عا
 انك «ليمانالئؤالاراؤتلا وكرات ورلا يذاع ناتصش ليزا يب لافمضد راسا رضزعإ
 |تدلو +40: انيبادصدكل ةروصمنيدنزخ ىهدزعز اج تمنع اغار يؤ ْ
 | معافا تحوييبج يب وس يصعبس» 0 |

 عجلت جلا اى هداؤل اتلاف رس! من اكان رطمل لزم يوب د [يراتلازفإر 1
 ء[رءاي زا لعن كل مالا مب كلذالام مج كابا راجل وعسل
 كيل اَعئِلطْسِإ آَصتا وسل عا كا طلع رجعه ا ىدرو كد نؤيذرشإللهئاعداوتلااوثبللال
 4 انقرع تدل قا نتعتل دلو ةدلاطغ قراها ل يخخاف ةططشو دوما ءإغ
 كر ةوسغجبللا تالؤع اوس لان كل زم عرلوللبو الايات كر تيرلا كلتش يلا عزف
 دوكسلا ماهزع نى ذولانهيشاه نم ازراقمصلا بي طاب خلا طين ساو عطنلا تبا نكي دوا

 مدينا ابان ةلزجد تعض شير لعشاننعببازع ببي ىداشلا
 دقراجماوبا سبب تن, .تأرع اك آرخا اوك قانضا كلل انساك او قايصارعاطماوبعطن الو خادغا

ِ-_ 

 2 ل سمول ل ريس
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 فل ؟اانيعلل ىكاجوضنإ تحاامدلل تحل د لك لعلها ]نط تكرل اورئاديشا لص نات لعزمم> |
 بكبار نشيد كن 9 ها ندر ازمة رطل دلال خا كنت ننبه ام ]النا
 دب زكددد ناصجزمنوك/ئمد بوك فلا ريب اضن الج نا يرض زل ريادي
 قطاف هللا ب اكقرنجراجااوفنوخهفعرد ادازم مما ازا ملوش وما

 أ م غرويننو أخ :دابورث دبل شلشملا لج تنانشلا دنت نقلا و غرير جزمزاك ردع ملا إب نيب زن
 وخاطب عتب ارلاةمسإزعدشر ننامل نئوسعن قيجزعاة سرعت( هتئاءاشنا باول انالا

 0100524 خلع اروتلافمافو توصرنااك وبطن صال ئزرازاملبظو ءاروس

 دانبج ب ةهيلو تم ذنب دولعتبادلاةزدونع بتم عروسزعلعلا كاس طغمر يورو ثاكحلا زعازد

 يو . اًسوعابو رشم نعت ذل عسا بلا: -! كن ريغ عود: نزح ةنءايشمر ماسلا ||

 مضعو رشيد اكرعسر ملا صعل سيلا :لتلرلع نحو انأ هر اهيرغت>0ةرذؤب | اككعيراغلامالافباطقلارممصملا نر يبل امتععم ادلب هباناكلاق ١ يس ا

 اةقدرعسا يجيه زرط وحرام وس صد ذا اعدك رتلاوةغبص | 0 ٠
 كا هزلويش الص تالؤ وا دعمت ناو نيمار ةلافرتييلع شارما زم ار ذل نعيومشالا 0
 يتلا رمالارانل عردكاتلا والا وشلا اتيشب ماشا هت وتاهلوناةلثك | يش 2 اهنا :لا رجالا لانلا.طتو >نكاتلااءاغلإ ا ١ 0 عم رع طوال
 | اضن لاو قدا ضجىوننبا نهي رموملا يصب سؤ هدغلا كل تلك طربا زعل دنع ظ

 ن2 ازمونبعنبزيزمل رحال اك ب دل نارذ د:يورع ذاكر زعلان د دخرمو عدلا غب هساعا
 ايلا هبيطلا يتلا عرب نافيضلاو ثامّصتلا سلنان هس ىو نع ٍ 1

 ةامادجتوزتلاقف اع ضمان تل عذمجي ل لعتسادلاف اننزعدازعدفاثلا أك رولئيؤمو مسشملانود | , ا
 0 قوه تلبلو ذيج ل هنلذدلاف نبلع كمازعون شب من شواعمزعككارئلعزعيءازعتم اكرم ١ ١ ا
 01 ا تا وحسم |

 هناي مزعزم كح لاظةؤ مزمل لنب انا ننعاش ا: كنك اناناكل لوف اراسسَعامَوكلضفانه ً ْ

 دهن رطاناو زم انيبه وهز ىّتل اهبل اذه اًماف هدانعل هللا عيرخاانماذهو كيل ايلا هداسل جرخا |

 ىلا ا

 ةطاوتلافا
 ذيب !

 جسد اال ف يرعا

 .ناليطجل عوكل هرونس هدوخيو دخت لاثب نيئرتلاررتتلا كر سب طبت لانا يبوس زملإ
 حل ةزبانجدلا نعي زعراسرع نابت أكىإلا اعاتب راها راجنب

 ا مو ديا .ءنجكئمسبْض نزلا ةريرش ارح نضل عور شيل جدل 0

 جتا يدبؤ واتش لرانم هلت اناا ءاهشا لجون كافل ناو.بعونمكا تنل عطوه ظ
 00 : اهنغمسل اف اهضلطرذو لع ءلخ دمت |
 طن هورغ بدبؤوهاذاو لك حاطوان الكل وفمج هر لعد طخ دل اة يملا كارلا رسل ار عناكسنبازع ظ
 او تاو نانغزكانا 3 كتان رحب ديلان اتناك رتل صد ا

 جاما تطل ؤصب# لءاذإو محام مرسادب وم هاذاورتلعهلخدرغل مناك فكانف ثلدعجوتل

 ص ا باطلا 0 نارا نننؤانامرت ا اا
 اذه قة كابل ل خرب الف ىل تزن امانه نزعل انا

 هم 0 انف قل: تانكي ناكامهتلاّيهذا| >
 عكاز انش سد مانت نعت اا كارتييه بانت شلع
 ةضش نينه ةرئرولا,خئيمام نوما لس كنبلا زغضعإل بان اك1 تمل فج رافمر ا: عسدلع

 0 تلا ءازكابلءاههعبتهزعفب نا وتجنلك عدم نتحمل ندك
12221 2 222622222262222 



 -0 .٠ 7 ٠ للا 0

 عرس >بلرع اديني بكى وعلا جر رخر شما اميتاب راسم
 ا كسير مضادات نإ مب لل دتماوب عيصونا ريل انهي

 أ توهم تاما مال ا 24 تياطتاد نجار دلزع قصيرا عوج زعزع
 يم دنع ل لاف رعلم حر |تسفلاورمارع تملا أك انش ادّوهدزتورلاو ملغ اتم هتار وي ساد
 ةععوصر عرعر هنا اك زل نبني هدم اجاني ناككا رت طعشارشسو الغل
 ل اهزططلارهراإشلا يلا لاو ل تلا اهيلع نموا مازعمشا راعي نع صدرا عسشرعزجرادسعز 6
 هلع درع رعاه يدر عج أك اعمال قلاب فوت ربط كان الدلتا دلك شالا ١
 عبس ب رزين قرنان: فازات تاع

 أ اماه جيشا اذهرولاادهرملا ديون انك را دالب اال. نالت ليوا مسك د لليل دما ازعل
 ,نتماكى وهل رار تضو يملا زج وو كلا هت وول لوا هناكاموا ناي ضفوإلا
 و ان طرتخاطيور يفد نيا ادجا انباع[ كم ىتشابذجعظسنانع
 بلم هلراكالكلافف نوصل نوم ركيرئاتلا نا كارخ ناجل ظاها شف ظيلغر ويم اهدوقو نوصل 1

 , كلراطغ نعد هول اوان 0 انو داكاتا اير قيلوباالو ركام
 . نيوز م نوصا تجر تيل لعق اديه وبكر نيت حن يزعم از قعر عرعر ناتعلازعيسوبجز اب ١
 ١ نيكي يعرج ا بيانا م زشخاانبب تشن ا اند راازذا نااهببل نانا لاعم كلذ هبل كلط رطب |

 2 فتش ازال ورمل د ازنقاارلانائيوو فاد
 صو و كلانا م لكاذمج رسام الان دؤلجلاتيإنضانئم ناحل وشحلاو
 ادا وارنوس ذو ءازنلا تم رسولا ءافب مرسلا عم ؟ينك ا هرولجزمإع منراوخدالس زول فل طل صاؤخلاو ١

 اين اك ةنولباغمنم تاؤز زول نكلاو يوم بحمل يلا
 ناكر ؛تلا هامل اد زعر تارا دلالة. نازع جزع ن زعيما ب

 | اظترومتلاد اؤلعزعلا لافتات ذولارعدعسنيرمم رع ةيبلاز عج ابسب د تعا دو
 يسنولا منان اع ل اجلا حالنا مت دغر تلف روالاوه كهرب دال هلانوه ثا ١ قيوا
 | هيرابعا وللا اكشن صترو اهم :واتعلازعوملا رسل نعرسال اون[ منو شالا متل نمو زهلاوداوتلا ١
 5 ذا مكاري اح لاول زيوت دين اعز اكن ٍ
 منج ومو ل فسرح د بج :ل كو ملا هطارب إل تج لكل عجول دا عملا كنودشو ١

 امنيا لإ كفو ناطيؤط ةلجئانهطازم العاود عيرمّررجزم ءادر ءْيل انحرم
 | تلم يي ةاااول ربل لجناكل انتين رمادا جيطنر با زوم زعاقمل 4
 ادناه جرن طعراكل وهب نمعمز )تي دعانا علزعاشولازعزهسزح ةقعلااكارانيدنعيسحب

 يلا بز زجر لؤي هلو ىلا نوفل جو نورا نونه زخلا وطلاو هزل ٠

 . قا وكلا ذل زحل. ناو رنلا ددصوازكرزل ءادشلا ندب نب ننزل عااد هدابس جا.
 بيب دتفاطف ثلا نروكرا 8+ الئفؤا| والا نم فحتنطب وا نصلح قون ب اواو بف قالا تكا
 | يحض لعتا ميسان از انه ءانتشلا د خلا وجل زمنا سلا نول زعناكتمزب اعزب دج زعب لضخ رع تسلا ١ ا
 | يزل قدزم خسالة ل زوعبزاكو من ئرّصنو عار ضئصلا هاا اف هللا رولا انسكلارسل ناكر

 د ابجي ولعنباولاةزيطنب نيرون عزي زخز عود قه ز عز هسبرع قمل 5م جهتها سونج
 232-2 ْ | ”ةنضذلركرافعووزعزعسانلازيؤمو هر حزلاز عادلا اك يبفس خد جرضورلا دن تجسوعورلتلا
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 راي هجر سل |!
 عصف ع جمع تسد امل

 م زربسرداوسحر مقا خرب ١
 -لنممخ العش اناس 1

 دافدب ل ونال الزل للحس 1 ١

 0 د تضل مجول اضيش
 ع

 هدم هميم ب عمم ع 27 اا - يصب

 00 ا

 د حملا للا

 ابررمعل ل 21و15 ؤ

 [ دل 1111 وب ا ل ا

 ايزو ؛كّرلا ا مج نمرؤا حرب نعطول ايس زين ءزمَنويَسسو مشل كر يداو دجؤو 0

 انزال رعرالتإا لان ؤلانلا لاف وشس ندعم جينز علا أك نمره ازعبخ زب لع بسب داتا
 2 ناكل هنااا كال نجوما

 <ال٠ لب طع بشرم 18

 4 اقر الاغ 0 11 ولا ل
 انت املا زم تجرخ اذار تما لع رشطادصوب لاف هلام ير رالجاء او ىدال:قتفا كان لحج

 لالا وإزيرتبلا دير عيسرخلا اشو زمل جالا وركز عب" ةيوضمدف نلعب ىلا
 ن:لزعناومتيزعناطفلا أك مالكمفابا :ولتلا بكة وضم ءوركمانلامطناور يكون ناكما

 قزم حرار ودنا زضراخ لمزيد للعدل دذ باز بف سودا مر
 ربا اوس ثاظ تال اطول: خوم ثظنا سل طلالإ امدل اذان هناا طن وهال اطول نركا بوث: لعيا

 ا قلل جرب الازمدصملا وكماماو ام رذدالو تزالك مير تول وس نوكبزاوكبال ةمينربال انا مدل
 دئزعم هربا نب جرب نمسوب كي نعيناوتسصز ع نحل بمب منعتما تزل ازمءادتلا نب ءانقل
 لنآ انهيار ك ديب هكدا شا دكة تورس 9

 ' لقلاطبلال هزل يرانا زج ازعل ونار عت أك وزعت

 ] 0 وبس ومرافرنوننلا واذ جانت لرب بطال جاتا ورجل
 نالوصَ تمرح تارئعوب الثا قدإلا خبار عل عد ازعلاضنبازجنع أب جايتنلالاطد
 هرب ةمشافمل ىالخالرماه سباب اًماشاسإإل ةكومل قف اهيف جزخ وخل عوز نينماس ال كورلا كرنلع

 00 ' نكون قيجزعر سم بمب طعاممز عبرا زعل زعفّعلا
 يعدل ازع اتلعزعد زعزع أكل فاجر اكاد سامان بلا ؤانالاف جابت ارب
 نزع اعز عدحانءزازعد جاك بيل اذا رزيرسجنارتهل ع شبل ة) جياع بيا رعوفلا
 نين ازعبارعونع زج أنى الناهةببقان جايتنلاد براس دجال ةزتنال رص مزعل ع

 1 ا هع كا عمدا روتانا رع كا عيب مجمل بي مادخل
 رطل ماه او ءلزجلا لإ اذ وو وتولاسامل هر .سال هركتو جاتتدلاب نيوعكك ريم! ب ملتناوكك

 ضان انطاوشولاو بنلا شا كلاطن سامو نل ا لودادنسا امض! (رصبشلا كنب
 | بنوك شار دز عطف شذ ديار 0

 1! ةويلس فداه كل فو اغار غنبز ماهل )حان لع زر مل انجن موا ذب عي طولظد
 داظاجنرشلازعوهتلار كل قلب لالا تاكو. يس كدب نر «ينمرفالا بون
 نال زعرشن من عرتسلانب ار يلع أك قب احدن هر كال اخ ؤشولا )لل زمول افلا 2

 1 ت”ادددزاكواهسبلباميربالا اهاذَس ىنحاناودصي ازعوبصسواءلاسلاة لكم لع قدداذبهبإرجوسحالا

 ١ | فكيتؤلا زاجل لعق ادئع ف زهر تضع تع زعزاب رعد اهرزهزع اسنين عمبع أكاهبطناو اف
 ا اة لع شاب زعانب انفاطبب زعبكن ازعل اضخنيا رعد نعت أكس اءاط طلخض د الاف ريجامف |
 نان غ كى هوهزعذلا ضجزعرارزه مزج عرعر اشعلاو غيروا اسمن م لحال دال 2 دطءاشناا |

 | ناكوإرخءافسو ارز ذا رانج ررجزمناكاط اانا ولات يزيار» الز عون ليل عرمان انعم هلاك ا
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 ىتبتوبلاوع الا يدم ىعوفو هادشلا باب يل ٠ يبس ءاضااد للارهاب زل مكياج مزاد
 2 :ازلب زوج ةلاز باث قطط و كرطج طا نوم رجزسل 01 هاذ زكريا
 عز يجر مو لازع علا لياونبومب الذ الجر ناك اتاذو نوعززج ارماني با ركل اكرئلعتسا |

 نبش مع ةورعن مساطل رهين زعدنع 5ك ماوس الازم: "مب املا يبازعومو هز نس اصلا نع

 نهرا زار وبهم نع هسا[ نائما رش عرج وس ناكأذا رطل سال, إال زلت لع ارغب ازع
 نظن رك لا مدل نثولا اذا قوثول ]كله م فك ثنا ءاًرخ لن: دش رتل زسحلاو) كلل
 ثنا! كقنولا لاجيت لا لثمن نب دحلان ؤمسب :ندوبز منع اي مرنم أ ونلا 5 مزحي ولوج
 تمي قئوإ تعلو لاا ورازجتتى اذ لاس و ار وىاقعلاة بؤ عن سوي زعرإلازعرمانع
 لالخ لا :ملامل هللالوم 2 لكل ساي ار تنانسؤىثا اهب جزع ثلتلا اكل ممْس

 ترم ازعاشولازعزاشدا كرولا نامل ساشلالزللنال انو ضر منا ب صو نمت م مم

 فرب نانكدعن راجع شاسالاَص [مّتا ا( تيالع شار رعب هز لتمز عده لزعنباف
 درو نا زمومب ملا مدمن يبزم هاذي نال ولو اطيل ميلا ب بازل
 "نابل ىنبىزلا سال انهلاةغمإ د دسم |اكام دعمت مهصَس ارجل لذ ء ءايتلا ىلا هديمر تبجبلالا

 نلقاك اولاطإو نورجاولافل نانو ميلا انما بطن انوردغب لع اء لج لعشاىبعوإلاف

 ملت لا كسب سانثلا ادهني عامان اثااو انهن الواهضر|هلبايثد لاو كباب و لوم

 0 20غ نإبت :الأ مدعوم نا امد 0 م عرظان :ثاثلامضاولا تانغ كاشالاوب عيصئّدلا

 ل دبل ةسرع ملا | املا عب نهد هإ كزمماه تازها:د الب شالا ازخ اع[ّيجناكراوروهلا

 0 ةنمالاةلال رمق ارزعزعيبو طز دوز علاّضغ ا ءرحازعل# ا ”بؤعس نوب نع

 مك زواجه بليل ل 0

 ديك ,حلعر هرم ارعرم اكل تلادس منن ذل ا ذطابكلاوهو منش أ +طاخاّمك انكر اير منا

 ا ا و ا ا
 أداشل عربا زعؤط كرنب ما اماو رهاب قدم اكورتيف كيندر لاو زعتر الاس
 اناء تير ال اكيبعَسإ ٍؤَصعَنلاَنا ل بطشادْبعد رعب هلزعملا هزي ماشهزع

 ًارككليشاك اةزالالانسالا نسب هليل تب المتناو ليحل زد كلل تاعي اورازا ا لابشاو كإنامل

 | اذان هلام يمول نانا ضع نزج دلزحن اباوع ماشهن ندب جوزك جوا
 بله نشبالنار كلا بهز نط ذائغ زاكأتا نيب كبطل ناو لن, غانا درانا راف
 "اتي كلاب ماراكلاة لتي شاين ازع حارذلازعه مش :نييلهسزع تملا ك تانئذ اقل زعشباذو
 | عبد دكزعببزعمزبزمزع يلا ازع علا [كمعطف عباضالانمإ طاروق علطازاخ هرب ةهرصينل ءرتمصينصلابل انا

 اناضاطت الان إلتاطرهجو الان ةالعارئعو العز غر ذات زهرسج ا دنع تنل زمالفلا
 : ٍمامالءؤ طم صينمر اكلة محيي شبام كارخ انا جان ايكه تاع جرن ا صام نزين اننظخ بعنف

 أ لاذرتيزعشلاطلا بخار تعز جول ججز عقل حبر اكيطق كبابتو لوب وز عدهازأ صني
 زجاانسز ناجع عاكف روان ملا ضر ابيب اصب جرباري ليرى خم كشر عواظن

 | ترج هنانصن يزعم ازعدع اكتب مج , ديا كال كاف سؤ جيل تلا ديل طرشناربسسبا

 إديِْشَ نس زرمططف عودا رض ريض هس عوف ب باور تمي لع ادبعوادنعتس] ةروصنمز

 ًاراشلا دك م +2 نو سر داّصلا يفي وتلا فص تس  .بيرطاوب دههو ملفمم وذ ثلاذو عش مْراِيْسا

 _ - مهسحصسم تدم بع#ج ا
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 كراون وترا رف كن زاويز رنا تارثعو ا ليلا نابع نحل ازعزاس ني عز تما زعفيملا نتا [5 ./ةبدض جره .ذلاواما ره نارا ناك ناش اخاهكوزههصو نول نوكسد
 فرطرالا كلب ثلا عضومانات 2البشل اهي شجردب اكرم وف اناو عطور انطفس هنوهورباعرد مانلط ىلافرمد
 ةلوهاذاكرزب تضف رموزناازهورنهيرضوزلا لترا لعمال اقف تئتلا بطش رسشزإللا م. سبا موزتلاذا
 ركل ساركلا دبس عم اكوزفغل اكوا ؤل اجار كغ طغتسلا نير شعل وهدا لسا هر شورايشا
 زعل دنع شرأ علو رلطسا هللا زف شن ناكر ازضزالا كلمنا عنم :دازإ اكرر للي ةطو نموا ]وعلا عباس البيرو با ركرلالاذااو ىرالضالم شراك كدبتنلاو مفاده بتمعن الاف ازعبش

 اأن ريو دعا دساذانر تربل وذ ارزع جلل ىلا كيلعتل عياد ف ةرادنرعتومبمن ] | خلا زحام جرح نعت تع نإ شفلا اوك سنم للزب ) طفلا بطش نايل لوط تبا راصرمدزماوزتيالع |
 نس نككز كنب ]خر هس 5 اض طيلوهراهتحاز بال طلؤجيزاكذنار تميل زل زنون ادبعتب ْ
 لاكي أ: للا نيلابشلا اهبل هنوش تاكد اخ لتلك اوؤطالة ركام ناب. ثا نعرطس ظ
 نال لعل رعاك لورنمجلابانلاسنلا ظل نعالتل نع ثلا ز عرج زعت# ديرو سساركعل رلوملا | ا

 لاا ديك ءاداو كنءاطالعد كذابجز جب نووفزدا لا [معقتد نسور ليل اذوؤم ليدل"
 القمه زويو كتل عن مشل مار ةلاذ تاجير زعطرال كرا تنير: ىرادااهدانكفلا | ٠ ظ
 اهيا[ بان ولج لل راثلا هنري [ينااهردانلل|روذاكعتلا هترلا زازا اكزجاوف تنسلا نإ لتعرلاو ا
 كا دا زب تحمر ليز اق نيستا ا
 0ك لفل زجر الكود سابا دضعلاةراؤيارلا نعول ع دهني نيش زعتفارهطا لني هزعراننالا | ْ

 مج زب رنا وردلتلا كتم زلاو فروعيب ىراوااهنفاسكزل اسر لا لؤمو دبع ري ئمج ناييرجما رتل سل اذا |
 قروب ءانآ2 نينو نب ءادزنثرخزعلاة لتي عيت رب نعد ورجع اج فيان منعت جرتلع
 بادن نكزعز جزع ليزا ذلازعو ارز كك لس دج تا ماعس هيلكس فاد ؤم تند
 لف ةركلاباو باكل ماا مزج رغب نبك صب واط نب! اداب وف كولا طا هبكاد ازال عنو بالغلا
 جاد ند. ةوذالو لخشاكلؤح نمنكبل رمان دنختزومبروعنسكع لا هال منن ناودحا ةتاوه
 نتارجز قرات |زبتجلا ل رعت أكم لع ميرو لرفع نورث دش كلمن كاك لون هللا
 اكيجااندبط ينوون تسل رتيالع ضارب جمال علتلانسرالاةييزب نرعزعزدو نعت[ كل نعت

 ]دا دان كر لعش ار رتب لع نلخدف كلزل تك غاورجولكرم رمت رطلارضعب ةلج مج ط مبأ جان

 نان اكادرن شا لوح ند !ءامل "لطف أريرج يوت تشب !!ذارعاملاقفرنّضفلا نر جخاذاكهنم كلر | ام كلاش

 - ل لاف منوي شلاق تلزم ننال ثا ءاجد لا كلا ناكاداو كرب ةولا زان نكي ر مركبا || |

 نيسان منارز درسه لولا زرع امرا زعسزعج ءاومت الأ كحدماب موهكلجا 0
 علا ولا وص ااا قا اا ظ

 منن لاا ءانل ا ككل عشا 1# نر تيل ونش ج ازعراورعدل جدا زعلا سخن سيمارعدج أك تانزمدأا
 هطول ةؤ تباع تدب رعت ككعد ا ييعزعوبنسلا نعزي نسما زعزع اكرم
 لقال تباخبدا لاذ ءانماعرانبإ ولج ماه مقو هي بني نماشتس جمب رئيتذعات عل ةعرلا ةررلع هللا

 لاهل تيرا رنيه لص لوهان نط تيانعشار بارع ثدلا |كككلن نان نكمل مناخ
 هيا مديزجضلا كد كحعردن ب لنا لازال خلا د[ هتئامنعج رجل اذا تاعددد

 ٠ ع ننرةزعزادعنلا جوبر يازجي لح سس رمد منغ تبدو



 قصيمي ردنا
 |[ ٠ يشوعسد يبل رغس دبر كس نع هنم لزنهزم جزا: لي اها دا :

 تساهل ,.وكلازاكمونلاو نر اراك يتلا بد الاذن بالا رعت لا ثومذمونسرف ناب نكم نما

 إلك خطار رموز يونس معرة داخل فجن سومزع)ونيزعاسلااك
 يح د ممسمب عدلا كمه قبول الق لزاما 4:

 انكم تاب يلادن !ءرفيد بج لا: طالع شاد ازعل اشلاراغ كر تشل ول الخل هاودالا

 .لّووهي الانسمىلا مجمناايمم نيم عخرط د ممر تعلم ودان الد سب 000

 |[ تا لحال الا كحل عن وفد منجا : -

 .ييةلسرنوش | تاومالسالئإؤ ميسم بج هيد 5

 250 املا ءزلدإ خلا لوطا طامنلالئرجطو شل, اننا اضم |نالخلإ لها تلال
 ا ديدزبا ا مز بايتلا منك الئالامال كد دما 7

 فما وكلك ديدي كوب نجر اك "داع لدا اهئعيهنلا هش ١

 سانا ا مل نيود لا

 ! النا ددنمو اهوئسمل كالا راكوديوط هون فز لتورلاوررطعتتن الموت 0
 دربك لاكم طع شال مدا ور ناكلا: لت لع شارب حز اضاضمزعيشلتلا كاهسبلا نال تلا رنجرلا
 3 الاب نبا حلاز وعلا عدناتازعدي كك ان ذا ءؤنمف يزيل هني ناكون نيطم ءانعتب وضل
 نيا ئيجزع ديب زعانلا كانون ناك 1[ بيزحالن يدار تاع ادعو ال
 هذاناندغبصم اهلا مجد .. نلف نال تعط شارثعو لان انرانلا بنص ز عيب نعدالبلا هلا

 يا يتلو نينا الك ري ترم يي اوني اهلدبب
 قا تاطعنيأج دا تد.سنظ البلل أيس لونا عكا رتل لعد شا زعكانن
 اكان! كن أ نت طال: تلادعو بلبل لاو خييمأ
 | قزالاةلاهرعرعادنعد بل زعب هيلز عبس م زعر تلال عزتادبعز عوني يعل هس زغؤشلا |
 م قمساوأد تع بلو ليديا( رويطلاو للا لع زوعو ندبل انو مالا هذاؤبس تير لع
 | هالو للفداننالاانم كل بمر عممرىبل تلات زعلان تار شارب نخيل كايد

 اطال نايا نصا زي ديزع دير رعاتد اجار بالتنازيز تعفن وح ظ
 متع تن رضي هن منن اهلك فكك هو وكي نم نود ما لعش ارزعو اة سرالاة ءا خ !ؤثدح ْ ١

 نينه كازخ كلن طب هذازاسرااذلف لاه ائٍرسال هل وانة دشلبةسدجازانلا ىذاج عرف ١
 م | اهطمزمزضخمدئتتمم تاكل يطعن ئ با قسادراخورخالا غلاما عزا هيلصو تسل نكت كلا نع ٍ

 | كب دنشلاو توتال زقيركلا ب كليا زعقما عر تلا انما اظغط نالفاخأ
 !| لاشمازازم وحاز مخ حطو ازاننالا طسوومو صخلا زمنيل هلام يجلب طولا الهر دسم عرصخخلا يق عال

 اك زعبل كازع زها لبنات هزاوانيلب ولا ظنوا عينمالاز انز بانك تلاد
 اخس اندل الل ةنارتعاكن يا تش هات وزنا
 حو التر احر خرا كمال دلح شادن عاب[ تعم لاف تاكلين را

 مهو ضلال ب اا دات اسد: هن انااما
 وه نالدبإ وزب ل كرس ل ظف) ذر ريو نب نلعزعا باص |زمبشزعنإ) انعم اي عرم نعت

 هعرجازعزم |كسلالهلان اذا لام يهد انا كادخ كنج. دغلاةدياريز ديلان رئي زفداهزحا
 |[ بيت يي

 ايمو عل ال ل اسما يسال ا ل ع ا ولا يح دس ذا سم ايلا اا لل 0 ا ااا بربر 0 م ا ااا

 وعااسسم



 دويل ًاذحازهل قف طوتل هل عوزت ل عش ادسبارشعشكلا لاهم مزعزجرزعناتعتشاربعزعزسمس| ١>

 ضال النا يباح جر اهاوغاز تاكا يعكس ضانلاهمنوصنافأ
 +08 ازعهرل ارب شاي عوج يعيمازعر أك لانا لوشن ف دازسانقانردل زنا
 لويز: دفع وك او تياعتادنعدل زول زعزس كم معن شاف ذر يط لزاكلاةمالشلا

 ا اير 1 ع اك يرن عمرح
 | لال شارع مم وتم اننكلاف زجر علعنعناشالا لادمئاهل تك لعشر صول اوان دوفمع أ
 انفنتي فاد : الفك عودبب ب ضتشلض مي وش ذا عش كم جتا رلخ عش علا
 تتكترجم !ءلكمرزلا ناب دباس عطب وح عئدنم زج جدلكسرزذان لعل زعششار طع لش عم :ىلع

 قوكلا قع اك ”اجيرشلا نكبلا هو ءاكمد لاو هنو كنبكلا هنمدداوتل فل طة ان. !دينكلا اوس اهلخدب |

 00 ا ل ا ْ
 ليل ايتن عوكو يعمل تلارعرج ازا ماتم لإن 'راولا لم سإن ل تسانمظانإلتلا| ٠
 كيج ءااهسمل مواز جزم تما نا الغاوثمر كلنا ور جبلارنضلا أ نلم توي لمن ئلع واعز ريدا ؤ

 نوني هدرتنجاري اطل مسيرات زوو ان
 ءرراووركتلا جت وصلا ةمتعت لابصحشت مثالا اهمّنإنملعاما للون. "الو فلامناكجالاظفا

 رلاق عدو ميرلاوا خلاط دور عال ال فنيات

 كين كد ديل ضفلارعصاوتلازامكب . »ازور سلا زعيءاز زرعت اكريلارانزعتلان يعد

 .ةادانلا لعإءافتئ از كلا نمامررسإ: دانا لهب عوز تييعشاو بال عتلخدلاف قرصا
 0 ولا حقل مابدك اها لاري لكل ارصاةزوتلالخءزملاظفابز دفع

 ايعزعضاخل انش ببي نعلا ف زيازعئابتلا 5 بش اخجنمرايدشاعبشكا للا كالل سمكا
 لاضشلت :اهيفت| د لعاماءاروتسل 9 وكل امهدببعانلاقف ءادونمرخ/ !عور لع شارثعو) كارلاق ةرابذا

 جك هلا رشبف كلوورلغا ل كلْجامواه بابا هلا تاواه نم اتم الذ وصلا هجشوركتلا خذا
 ايابنلؤ ند ناكولمصالغيربازملاةر تلعن ادبجيب ازعوذغل د ززع لعزيز يجزخ زا زع سلك ؤ

 كن السلا

 عا طوس درظنب به نسال هربا ل ف1 بوجدور اب خلب باص ضميرعنع
 يالا ينجرفا بلوسلا تم اضز ان رب يطانانخول انزع لونج اخ نانا 00
 ال اد بعزمع ايلا دوا>نعغاس ننام: جولد هةر عرحانب رع أد ءادوتل انا نمو شمالوإ| |

 نش اوس دانه هرمواتلو ام ىجن م زماببثا لا عاطصرل تضوهل تئارتبا دابا زلافؤاوللا بحاح
 لير لع شارع لزعذن هلز لس ز ءيبع نق هز عل هس ,زعؤتعلا < ىمتكل أك ادادكول أ اهواغ ظ

 لائلاةوينمزعيمعص نين ايل نعيلسإ نجي لزج قيل زعدزملازعؤتملا بلا ةزن ةرزرن تمر لا ٌْ

 لش اديب ازه دوز شملا مالخدارادوعانبا طاع زعدنعأك ل لازناماتضرنبالاةزتج لوما
 لهي يطل راد راجل رع ادع بة عا مسعف كل تلزعنانا تضر انامل ظ
 دوا زعنانسن يزخر عككز نضجبزع دنا اكل سلا نمي تخانامدال ةرتيعلعشادبةسارع جارت دا ظ

 جالت ازها هدلارف كلج لدا نفرجا اخر ع باد وخاف عنب دلتا طع شالا عنج حلاة يلا ظ 3-7

 أ

| 
ٌ 

 ا

 ا

 :كاؤاماراظفاؤشبلا اضاف ا اولا زل وعشرين امن لان كنيعماراعلا
 :.كساعهلخدلاةرزنل نب دبازنعنانس نيزيجزجويجعن ازعتمأك (ىبشداوتسلا,نادشالؤ ضل ةلتاوونف |
 | تضئ انلعاطا امو غات مخ تلة كتل مانا تلال انتهاشد بز, نإ لاذ ضد :رونقمتجإ ةرركقلع | ا



 [ينرمدرحاو اطر زءلؤلرهد هناا اداه ازال هد انج زالزمدو ونضااؤم تاذح
 ترمتماك اعل كت خلا قر نكد نتشلا كهل دتويشازب
 : بت بس ومس بسوي رس:
 هيباذ نفل اذاكن يتلا ادب 6 اخو ا هاله د_بلان فلج لع شارب جب ازع عب هلزعظضز به رعاعاس
 نيل ليركتسا بلان اوجن كارتر باز عامذلازع شالا زعاهنزعاتعا كراش
 رع تادسم از علما زر عك رمزا ندع عبار

 نين رهنع اك قنا ءاان 5. ناراجيدكمل نال بتلازم رسم كب اضانات اللا قرلو لفصل اذحدئل
 تعين وونيل هييووي بباب يسلم

 "دلل ناطلنر بعز اطي قلل ثا 00غ وملون ايزي ايلات
 | هه 0و يعج نرمي يعد هدوم

 ل ميو
 ( ليسا ةديهخدب رشاد ازرع نعزي يزع أذ ازهار ل ةزعيطهال

 | كيوم يس ب تاجرا 0
 | دانت بةزلاررخ ا[ <يازمزي مول مالت ىرلاكسنلع شارل شالوسملاو كب لاذ ادموسإز
 1 كينان جتنا رباح أو لوف بز عدو ايلا يوفلازهدنونصمن أب هززيالا دن
 ١ | تعز انلز عوز عت اك بعدما نعد درج ةزتيل ارث زعبل حجز عناب
 .ةكرلاورئلع رش الصار ناندصفل نا وصحن ا1تيالع زينل الخلا ةرتيابع شارعين عج هيل
 نشيل ارا غربا ورؤ كر ييدحا طلح اهذادب شبا كام يزل رشلعس إل لاذ 4ب ليدحماخاهذ كررطاملا#

 طم راك غم قنا : تااطهاسإنزملجااو انتم هذال باكل تنصف بة |يميراتناز

 | 48+01 دصبزعالقلا دياز نجيز عزاب نعبر يطع زع ديلا نع ةتلااكمنموهزومننزجالهكاماد
 يو صو عع موس ا ع

 0 ريش زارا بعلا زبي اازعزتيالعويؤيئلادلا لاه كر عطا ازبازحل عنب ]خا
 ١ | كوبل لسا رع وزعت شارمتيم رز عشنا وركن ضربت
 ا ا ينقتاوباناط تاب بج ازعانا رك س الار هزات قري
 ا اال لكم رانا دننوعتجرم ملينا شاؤلص نشل زحل كذاك دانش الا ذك نيم دخن

 أككمرانب دنانير تيم زي نحلل رمل اكلات لع تاع ديل زج) يعمم اني مناط زعطل زل ؤشمز عاشوا
 | تلا يلا نزعت قع اك.لسمزتمدعادنعدبز مله دباب يزعنإ زوامل زخم
 ني حدين زح مناك دبمبد حراك[ 3مل يز دل عت لعقطاوبهبا زعيما زعتج يرفع
 دياز اغسبزجوندبجزيز يجزم هسأ مسبب يخت تلعن ينسوا ازاكلاة رحم لعةادنع دز كلع
 نوع بمد ربتاندمئعشداثمطدرثمشد نلف رزع ديم نمو) زخات طعوس ا دبشيغاخاوهتوخ اة تمطعزصحلا

 هلنعرجزي غلا جو تلازدو نقار نعزعراهش نريجزعنلا هب يرفع ز عراه نذهب زعدواد نيد

 ويكي - ويم يصهرذ ني ل مل 000
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 غ0“ 5 تا تس 0 ا يعل

 _ 1 ا لا ص كلا

 اميررئ هارنهلاف تلف ؤشالا كاملا ةارغن ان يورجدشق هتف ن شالية تارك ونجا دتمبلا|

0000000 1 
 مكانس ها زلات طم انلإعاشولاز جبع ما و

 شارعي زعروشل .لاماسانبدب# مر قلاده نعل بتل ا دع اسما ناسفدالا |

 قدرا شوب وننلا غيز د كرابمتلاةوهملإاوقحخاعدلا.ينطع هاشم التلال رعيازع دءا
 اف هوز ياا جنب دبل علعربز ثادلاذ وألا. نعناع ليغوراعنط علال «ز باغ رضبز/ت نع ١
 نجا ةاوعديضت ننفعلا ا يس ا يس يحلل

 نيازي اة دصع ازا ارتداد ةتسي ١
 ْ 2 مارعل# كن حاف ولان الا رإر غش ملبورن ازئععشفاغاخن نسل وعر عفش دخون أك <لانر تل نلع ١

 | اج جااطبالانولد لا لزلاد ديلا تشا احح بنل نكن عربا زربائيسز عبطعن معربا زتجتتب ن |
 ١ لوركا نيكو خاب «زكسع ارتكعب يربط تع انج نة ينمع انج وسما ليز تللدطع ادب ف
 أ بغمأت كتم 'ادويطملا اتش الهر افف لا يلطف رلشورلاو هلييشا ونص رسولا
 كاز ”رلاخلاة لتلك ن عيش انجزت ازهار دعم :ويرعتد اك تيفال ا
 ليان لازكلاخنب نم ئاعدس ورمل !ءزعرساز شلع أك ةلاوفناهناف تيفال امك جت ذاع
 ظ 0 ردات مساكن لان بهار زمر شاشناكلا 1

 0 ادعي رق يكل دارك اوال: باول غل هدم لاززتيلع |
 ار ةزالهب نزعل © وصاروا نار مزارع ناز ملك انني رجلا ازملاف 0 ا" تدور : ؤ 2 منا و كلم مقسم نوفايلإب] يضلل
 0 ا 3 رنا ىلام) نيف ها رتلادسدان كالا طا تشن جزر فتن انيس ماذ ل تلال نت ها هر طع لشد
 ١ ل م دما ام ا بردا يال رج انك جارها 3: از فريبس
 لطرد تلف دل هن امج ترانا انهلاة ينير بخطف غلا هعدنار هانز زون ااا ىرااورتيعا

 1 كرمزلا كثديمأ' .بازةلطناكهرادج است ”نيرفظاشلا
 ا زعلانه رولا 5

 بوز مع !باكرمذ !ءلماوامو كل لانك ضان روت اضع موناكو لازمالا بحانهرخ ديل دقت ظ
 لاّبزاَو ورع ا رعربتساز كك نت ازرخأ نعو جز دببكز ء لكني زيجز حفل ازعاتعلا|5بروسعالا

 ١ اجرح نال تلزم زرعت جا طابا وع ربك راف .دانلا عرجب اوم تيب عيشي
 ْ جاكلشات و زرع هنا زيان عشادمعلا نورس طت اوفا مدءنرمذوو هدقسربعلا نهد ناب نورا ا

 1 يضلل ةرحرطلع ارتب لزعرانسزب ريشا يعز عرإ هلازعرع إذ ءاناك ين وخل نسعن ا
 ١ يلا ءانزنف ناك كالخاا رشات لعن وشل را ؤطنو كوش ل: زم ىرلاورتلعشاذسجولا ا
 ال انلطالا: تاك تدبر عش ومس نابع دونم مجاتدنبو رصدت يد نزعل | ا

 5 ازكعيا ماخوو نيكل هلا. يونكمزك ان ةيلاشف سام اورمسإ نع اخ نلتلا ببكتزا عكا لاح ا
 40 ينفر لانو ملينا تلا يزل لت لع بلا وون ةفر ع ةقلاو تابعنا 9
 00 بشر 0 ردع عدزملا عا :ناك كلننا شادخإ 2وزينمؤلا مار خا نقو هللا تر

 لون ا اب اخاف ض ىأ» هنلطنم 0 ديت أ

 يس أةاسلؤر شل تح راو يزعم عتانا موملاو اًمويرمولاننخ اةويدلإو مديرا ايمي كطاغتفا

 ككل :اغانبلا موعانول 3 رد ”:جدازصمانادسعد: كة طربا مكاتب نلاجل 0 ةدمكبتل]
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 مج لإ. هلع

 : تهل مانلاتلا وتلاعب رعب نوع أر ءالما ةملالهو ةددد هو شساونخا ملم رتل اهل اخو
 2 ١ | دةنتاوججيلناهزضنو الا فالرشلا ءآش انزع نزلا مرتي بلا هئاجزطم زي هلع ذولا

 زبن يخش | جب ىو اهط اكل وجيب تفرق لا زعدبضمزجطعزخبنا قام اك نرلخا كولا
 ّ . لوسي ماظكلاذ ناس مقارن“ نايل نيزسا:نعبامصازسسز مهسأك نلعنب ن ينم نق ئش و وزخ
 1 لوما تهين دنض ال ازا طف ينزع حان هددطض كأن طهاة اوم

 !نمازةؤنبع  ةعزع سكى مالتكدلاو.:لس التم ةئلارتضارف:لاا ومرت كلل بكم
 جت اهيوتشسلاايرلاو دحش تما لؤتد كاجينملا حاننورانا 914ه تل دعو باتلازكملا هلزهرلاخا
 ٍ : ”و:ذ عاق شال وكر قعر تىرلاررناهرشإ ضال ر مازدشبزاكورتي طله نط مول نما زعسس ناكل نك | و

 ١ أ تاكائرتلا لان نكسملاةيشبلا هننوتت كنار ىنملاربلا و نوما اناككلنكو اناا طهلمنن نلاجب نم

 ٍ اس يسم ومببس ميسا
 | [داعب ل

 ْ مل لذإلا ىلاواو طاح جنم نعول < لع فج اور كيال عزم هج عاج لتي ركز مح
 | ا :اجزع اخاد كلا يدمودل افاتار او هت الا نقال ادكشا هت رمنواقلازرسلاوباو شا
 ٍإ لتازابر تي لجن لانج لكلب يفوح ال اذان تعالارلمل هنا شان اذيإتحلاو او متل ارض هيلا
 | نع امجاد ازا ككتلا هيامجتو بازم اهدحاثيروناملاغمل ناكل عا ضبا ديل ءاجؤئاخملوج صا

 ا لعل تارا د "هل عتتزز مرعي لال 424ه ابا روسي ديس أهان
 ( 2 [قنانوللا مرتد نمعومع نهر مراتش 5 كح ا انقونلا ونامت ولاربازعا

 ””رسهملا .ءاندوهلر 14مم طعنت ل <ناكلاةناسصلاب لحم بهل ازعر تا لعشا دعاء انني

 ا قابلا. ل هزار تابلع هتنارزعللاسلاملافناجسنبدوابزعاديبجوطننلاوأشولازمرمجازع نسل

 0 ياخ رعوتالعش رند ابانلا يلف. نيالا زعم 5كم رن دتفلاو علا .ءاحو هل لج زاكنا
 ظ | قعد زعق ستاد جرعة عا ناءازعدلززعانم نر غديح أك مرا ظ فاو تذل

 | كسا طر تيزم ناكل هت لعتتناردع يلزعثيرالا كومه ننملب ءادشنلا لزن لاف تيار نجد زرع
 دك ةكرلاو لدا لك شال وسر عدد بار تفز ملح ةزيبناكودتض ءافولتكرلاومطئسالص

 | نعللا كمان ساهرا همحسا )انسي اهفلضز ماو اهني نيب نمداضف ناٌملَحْشلثاهضواهيببعس ١

 /ي 3 ازعوثمزعاشولازعنانتالا كر ضفلاو ىهزل سا ىبتلا نظظجرسل اذ: تلاع هتارص ل زعنانس متنا

 | | ناب دافد دم اندتتف تاكاكاتورلاو:لعتتل فالي, نس لح نات يال ع نادبعد لزيز سمسا
 ! 0 حج يمس تمسي هي م

 | تاع اشانعورشالازعزهسع دل[ ك ساد صغلا تهل نؤتلاو نحاطلا فير سالا#
 ظ كل بلان

 -هتيسصصسصو تح

 السا نعؤشمزعاشول عزاز ع علا كس ىقرعشببلا للا يبوسبمبمب

 أ للبراب زل بضملا جوع عزا عز داهجزعزانسن,زهجزعيس انعهئلارع تملا كه لم ز تيار عشار يا زع

 .. لغبقزلاءامزاكراوالتاتعذز ,كرالاففنسلا هن كاننما دصبايهزلا برباط عرش ارنعإ اساس

 ًنالضا د .ةارزيلا دبر تيالعرطار تاع ورب حاط زر لع نجس ز عج نصح زيطجيز عوج يتعب
 هزيزجلاهتالصحو رن هللا دبل لع يالاطتنل نر ازملا ضمت هتنالج مزز لما نلع جهلا
 . نمل وكنا دولتنا لاح وتس ناقل ءوفملا دخل نإ تاتا و عز خنيث لا طيره

 ا



 قار ارنا زق يوالسب. جلل تربل ال نراتلالهارسإ مللت والات ب ودح مابعد
 لق ادالغلازعنلا مل فتيل اعدم. بخ نعجز تملا زعم أك م ماه نعوذ البيني ثرحل

 وأ وثْلأ كاتم أب الن ثونداه اكتب رالف ءامصتن كرار اذ اهبل ايبّصلاودانَلا

 ىعازذانسانابتددبعن ب اهشؤلاسلا:ميضيبلولانبس املا زعبل زءاكئبجل هسسزعةتملادرمازجتع
 سلام باهشو المل بلع ك ران ءاشاذا ني ل4 انف زال تارئعاب اكلزب دبل فاور جياع شارب
 قتلا[ همزبللانبر عانطلاّناةباهشإكعانجؤلارتيال عرش ادنعو امال ف هيلع ب هذانسووا كخ
 انّيلانروصنمعنانثالا أك ىننكا تبر بلف رنولط هنري زيلع ناز لترا كر نلك إتش ل وصمت كب
 | لامر تشلا نانو نار جا نسمة تيالع شاد ازعبطلا طع عياتيزب تلف زعم يراني ورعزعنيططيزبازع
 فال بجقلا نابل (تييدبلا دن نا ةاوسبم عزنا لالانام دانا منيان
 | نبازعلا عش ادبجبازع يبلع زعوملإ.طلارلاخزب جزر نحاسب عرفنا أكن ائان نونلاكن لالا
 0 0 مشارلؤسلالاةرتتبعش ادصولز عشت ازجاه نع تملا اك مالا جونج هموطهز لالا
 ١ هنبو جوال شهلا فءاوسهشورعلازمهنلا رثال دراما بكل زعب يركض سم تك لاو
 | عانوا دل زعدالخ نر يعمزعرحازعزتأك< وذ كورن ؤننب كتم هونعو كول لا دراولا زال انعم نك
 | لطفا اا ؤرسو روعة شضل نايل ناب قلتو نوهيرش لزنبناكو كك عي وسعنب ددادررااناو عزا ١
 تلد ماز هرخالاو ذمتخم اهذخا تاكلي دف كاش يهز سن لنكلو نلف نانير اجلا ناناط عاين زوجي

 رادو تزيل فالجلاةرجال ايها وارخا سوط عاطل زجورغم.ا ثمل لها

 كال ضاورلاو در هك كك _ ض وأ |
0 
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 تو كنمانا موو كشظ ىواهنوننخ ثانوي ماشا دواوزم كال تجواكس منوبنزم كلر هجمت لج دتعشالاف | ١ ميج
 | اناهنمنانمو ثراهف كلايشلخ ءانن طاورمسإج_ ل افون اًءاذموانانااهرانعمش اداه رإلواَواطف اوضا

 ليك جرد [ارشغالا قش دل اوك دل ىلا كلا طنين نجد نوجن نيحلا اه كو
 | مولان انيؤبا لعامل فلخ ناين يلوا نات لافو ند الان اخي ة دب زواهوبذإ جحا هلا باو

22 0 ١ / | 

 كلك كيلَج_لاذو نيكتجالفابيراشمو خانم اهون ولك نير هوك هن اهانلل دو نوكلاما | ظ

 | ةقفاعرع وسافر كل دؤيلت ل هاون نون اضالاو كنغازم مالت كيينالالخ ١
 دبل عطغنبو بلا زكشت امن كيلا تريب نويلفنملبلاناد نزلا ايئاذط اذار ئنلاناعتس أ ظ

 | طايل جارنا زئقلاوزصتتلا كرشلا ديالا رت اشور عاطضالا مدالازمدتنبالوعتابفلاعانويتقلاثا ||
 | .ةقاطردواهلنجوف مانملاك وإلا ةقحعفرإ بلى اذهان ل نا كقرلاو ب عفلبو مب عتقبالا ذل اد ثجبلاعانم ْ

0 
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 | لاي ءاهاملا انلاسزااهجاستو لاوئلادْضال| كلذ نوكب م اهح/ث ىلا اطر مشا ا ضاراو ترانا اك كلذ أ
 دنالاو نقتل قشلاواهلطالوزضاح عورصلا لن ولعل العن اكتلتاانا ان الاهتمتذ انه ةرهظاضارالا نا

 ةاديجبزعككانبءاشهزع زا أك بلم ا اكسس كك لع أو مدلج رغد غاطارل ناز هتك .*ا 0 الا تاس غ١ و إ ء
 نيكئيل قرن شا لضرس لتي لاةل اةرتيلرلع ادب انعنيزالا كلل طعس هذاا نمل ف مالشم -ٍ 9 ١ سع 5 | ١ فت 0 يآ
 نيروُس 00 ءنانغالا أك حاج ند نعاكبمجرح ازعبت ١ :.نع ةنكعلاك مساولانك لالا شملا عرملا هؤاعس

 ةوقراؤةعساوراد ضاراهضننؤئلا كلير اه زكلع شاربه ازعزم ىومنوطمزع حاج يدصسزعرسإتعلا|

 مش ل



 ١ صسارس 7 « حب 9 1

 علت خ لاح

 ةساأ5 يورو اسوم مالم رماهترتجب حلوان نم

 شالا ادب 1 تيالع محلا  ادسم«لا) درع هبا عب شر نب نامل نرعستمش نب حو نعل
 دل لانا بس زعش ركل انانسارغرعدبح زجر اهبرؤط نجمك مهلا

 آذشزعلاةزخيابع مجبل زع لع عدالبا بلز مهران علني زير عناتضا 5 نيفا 7
 51 او دما ارم تاهنع واس شاك نضيع اك للاخ نوزبما
 م جس اَماَوامي ءظاهمنمواهيشلخدونهرارلا اماواهمكر معواهرميم نك ازا هو اتاي الاقبال
 كير ازع اهنازعت :يلزعإ ملا بيباهر معدل رب اهون ومعو فغلاو لأ لي اهدوعو زكداشاحيشو

 قا ماهم دات الكا نالاذل ١ شما يح نو بضل
 |نيرنزعوبصنازعت# | فاح خر اهيض اهشوثفراثلا اّماو اهل هوسواهلطط زكاهموثف ديارلا اعاد ا

 | لانا ورازلاّدف ثرحادغلا زم دم كلمت الا ءاهلالوعنا ملل ومماواراب جيش ثارت ل مز !!اّنالاةدالخ ا

 د؟زمزعيكتلا بسام اكزباناكاذارتيعزسملاوب
 0 ا ل عع
 .ةكاغل بشار زعرببازعدزب نع تما 5 اتعضمل أ كرز د د غم إن كيزنكسوبن ادا
 | اسس رجول ةربتوزع هلاتار رحم بعت دضييازع شرت وت ايصنب جاذزع

 عز كويس م 1 رو ذعو كلان ماش درعا كأثلا كس انالريرتنب :

 2 كارلا عاز :مواضطتلا ولت سب انوكشم ممضجللاةوإ ضخم عرذالا نا لاو مش انوار
 | نيجز جز عطب هزلاوزهسزع رسم ياروح حرا ما
 ضف كلا ظلال عو مند ها ضرالا) اهاثبعلج بلا ككل لت لع مشار عسا زعزاب ازعراض الا 3ع ع

 | رنا ك<- بيبؤكتاذردطلاكمزشعلاملا اعلان بب امن ىيككردي بكا عرذا نام عوف الاطض عرفا وضعاف كنب
 ديكر ىكزنجردونعاّسبج از وزاد ناز عبس تل اكد كتبت زل وضخ ضن جوف عونا امنع
 اريك انااا كلف نابل ارالااانكتم كعامل لكتلة زلال
 ا أ 2رعرلا جرحا انورتيب نجي الزج كسلا نارجزب زخجزعن انس نيج ع لعن بقي زعل ازعاقملا
 ؛ وم كاش نباراذ كلذا:لةضلتلالاةرالاداطكدن اجلا ولبجاو عزذاذعبس مكتوب نوتساوامجإ اد
 ومس يس يعي ايو ا
 1 حاز تدعو كفء زنا ءاوطاركتإ ا هزمالاؤكءامنلا رم :تلااناطبقلادنكس كلذ
 . الط كادوا بك بانو كلانا تال اوس امل ع رع ممم نقع
 ابان دز عزو زغ تره زا زغرب تحاول قنوع نقم أك تي 2 ونورت

0 
 | وج ناويردرب بسب عفر أ لشاعلايواطن لاقف ثوييلائيرئاسو كلطير يجو لاف
 اك بهّيلإ زيسوئم الاب هذبذراتلطعبس بلا عمر لانا نبتلاوهو نووأزل نمر لصال اسيا ْ

 أ لجو جرنادمئيكم شا لضمه لسكر لاخلا: لتي عرشادبعيبزعناور عزب يجزعاكتمنازعناوؤمصزعا
 اا شاه هزش لا ا (اتلس مري رناةودجب نفذ تكيف ايدونسالككللز سال"
 نوزع نبازعساوزعزع اننا دجحأكت وادع نايا طز رجالا ككل
 . اني مجلاباناكن ادا نودانيبطخفنال اسال لرجل الزيوت رولا حنيدزمتع

 زعانف عشر ج تان ذل تلعفر ب نعبب دار غل انعم كرار 0 !

 وراسل



 ذأ 1 | [ 1 1 1212121212 1212 2ز2ز2زةز 2 كا

 تاز بالع دارج اوبس برع. ازعل 0 طريفه دبالد رينا انجلو تنل
 ا ا عل
 لافرتكرلاو نر عتب اسوس دلالة لت عساس اني طعملصزاكو بازل جز تلا دبعزعاعنع ١

 دبابتولا شامل لعام ا جيبراربلع مرشل عم ايبرمعتم اطوال نمو ايبا خدن اانا تح |
 هٌركلعمةلانا ولات عا تلالعرتلا وبس ازع شما زع كو مب ائاوم سالف |
 [ك عقدارنم غسزاؤشلا زبن وس :عاميزعي كلثلا كت وبملاذ وتلا

 م وبدجبةحمدنلليييلعتتادبعؤ بلال ةيزنمل:زبتمازعذإلار نكتار عشل زازعدبجورمازعؤملا
 20 ناقل ارق لدامهبابي ربا بزرهشني شبت لكبار طنايا

 ما وسو روتجر ل عه اداولصنيتمولا ملاذ اذ شل رش اددجس زعماسرالا
 0 ا يي تيوس عب الو ازد تعا هزوص عيش لاف |
 ودب ملا هرم هراتكرلار.نل عيت تهاوي رسب )تابع زينمونل ماذا ةر تابع سادبع|
 اًكبانمإ روم جوتع تان تال ادن دارت زعزع ك4, ونيتنارتم

 ايزو انزع طندل نع بز عاتملا كم هنشوت /دءانشبلاو لاعلان انهان امرا طيز شاتد تراخيزم |
 ابطل ا 000 ب بريس مطعا

 تنل كر توفل لو دسم |» كلذ سان دينواهنماهسور نااتوبلا دلال انوكإ
 ضو هاذ ةقللزعشل لويز تلل كوكب نغم لاف ةولعلازب زاب ز صحا زعرم ازعناخالا

 ولم رفم أكيد فدا اها اذلاضمإذ تلبيس ثغلاو كاولمل
 ا ا "2 واصل عز نبت شمل الع مؤهل خملاةل ثمل عج زعر اخ عى رتل اد لاذ هلزع حاضجزب در مربح

 ١ .؟ممعتءانشلا جونان لت, علافخ شاة وطسج لشد اذار هلكت انشاكللرتم ةئزن شال وس ”ناباولاغخ ا

 ع 1 رجل 0 ٌقيضانإ يبل نكش اهيردشبت هروهم

 قربسو واكس ملعف نيل وفجر هنلخولناطعنيرن ادع عنج كل انديلزعؤرزعملاب اع |
 ةرهنكونؤز نيو |لامدم قسوم طم خاين أي ان رئرلا عانعلانانهامتل نود م واط كل

 نيل دع ابب ديت عج داطعدلظم اذ كارلا رك زعزاكسينيزعز ةعرع اح سلك
 جزم اهسؤبرثمازاكو :لمانب تيب شاد عدلا دبا لاقتطنل رجوي, ربان نوه

 27 عاذلارتملا نسج عانم عراه ور تيل عم مجد عش دل اثورايلا دب زجل ]لع زعب اح |ضم ع
 نراكعإذ مل ةلمالع مارب ثءاج علش زله لاف قمدالاو تاو ل نلظف اكه زا قمرا ىلا انهل اف
 جاجا را ل يري كرانة دل غاز ذاربز كنك نوع ثم لست دع تتوب

 قعد نناوننكإعشاانازلتيربنمول] | ؤنوا هبات نعمجتن املا الزلل افنان راو عانت تاكوزع

 لس موا م هسا و لد الا

 ؟ءالل افنربت اندف طارب لعل جدا لج ترابط وفن ا/للاغلاةلؤجر تما لعانتلا نعمان ؤرعلنبارعيلطم
 اكد !لعضس اكلنعاذا مسالا اوه ااذامس!ءالش )العد ارا ف أي دنهيفلاناوطمت

 وي رتاالل ظفلاهلايجنوكاسبلاو هناشولنخنلا )تال ادب ازهسوب تزعم امهنصزاتع
 : تسر |نا دشن سإمل غيل اًمانمبلا ةنوكملوو أب جال الزول لكل طنز لان شبا“

 ا ا .اهريونضيزمونملا لا اش وكن الشكل تالاف ١
 اقرا ةيبج ربك هن هادا نزع عناد زع دك تيرنج يمنع تسد نان تطأ |.

0 



 لمه تا: لتطلع تاج تغزو ب هلز علوم مز ارمغا مهنا بي اهلكرد وش ماهم اغا
 جيلا طوطبانلا عصا اونو كيا اواطويورثردغبواهنعطسباهرسإباللاهاهثرتغنو شال ااهيهرباسول
 طبت اظن لرلان رعدلا ينجز بنر زععلسمر وز ها زعي لاربع مهران .ش
 .جلالفن زعل تطمح ادلاملاز مسج طعن ع كمل نعتهلأك نرجو زمهرخالانؤ داوم أت درا
 جامو يس ردك لم ويعرف واش اكلاد هع. فسلم جاب نملشم
 | فهدا مجي وعذاب درسافل وجده زعدجا ب جاتنلازمدنشم رولا لتصلك حيت نمدطسسي
 ثان يارا جاد دبزإذ دل 1م طع شا رجعو ظيرا+ نبع نان عشنا زعيم ,مساذل ارز افلا زنط

 أ تانضالا ديك لاه كى شن ناطبقلا انو ازور اول
 :ةارؤتتلاةلاةرتيادح شابة يوسوس 55 | دع طش لؤتم الوم: زن ا طعشار بيب ازمه مانمز مينا! 5. 22 رطل
 صو عيش عك علاج از دع [كمسغالاقمولب الف قربان ازرع :اطتبازمرتوملاو لع
 كولن ازمه ذات دعو جدبن بز نيا كر
 :لمرضي ةارملاو |جلاو مج لعرب طش وعون عضو ميني طعز جل نود كمال تيطلع اد ب زعم
 طالما ارادطع توك نامل فز جرن ل عشا وسلا علت لعيد بازم نمو غزج ديلي ةئزعجشلتلا
 .كلاط دملج ماب تنازع لدول ةراذلاززسبجزتناونسورع يبان غض أك انذ
 عال ةوصقا طبات لف را ازا شيردلانءكان وكلام تاؤتك لوس

 'ناظْيَعٍِلخادكر .اسوةلحور انشالانيني نازح كل دنس
 ظ بيم سوم رجب سم
 | نعارشلزجقرتشالازعر عسز حاملا نعيد ناكانان نال عرانج سا يك مؤ انان كرجوزنالن اثم اكناف
 | تكتم اردو نكمل ان افلح اكل تمااذاذكو نكناككون رانا نة لادا لتلا ل عرس ا زع نوما

 ا | نامل نادل اةعزعداغنلا وعمال عدلورث أ نيو زاكاذازانالإ لع نوكبأ مهرجانا تلا نوعبإ

 كيك منانذالا زبامتش ااه تلا الة زمبلوغمحي زعكن "ناب ازكي ل عمن مامن
 ف كسرت ]علت شارصاب اسلابزاة امش رعنامزعملرا رع دلك ميو درب نر الابلاخ هدحو

 ةيطاربمب زود: |ك عاطنم اهانه تاكيز مرة نكب رسال كلذ هل طش ناو كل ىكاك ةليلاظ لعد

 ايدل | كامو قفا 6 كارشو ارم ادور. زاك فانا يهمك انااا ةا
 ثاوالخؤو عاق ترثبوادحاو دءافحد نموا مافن دواخل: ةز تيب فج زعقيزع

 لعدن كود اسال لاخلا عرساو هتلاءانب زا امعرب ل ناطبشلا رموش با صاؤزرجرطعشاانو هدحو
 و :ةسو جل تع دلاوملعشا سقما ل اوس َناذ ثالاجملا 1

 :انخاةعللنب تابعنا لوسررخ ام عرم رو ءبلإ ايقنت سيبو هلا هسا 3و

 | دلموسد عهوارع ]الود عازب فرلعسا» نب غل ةنالوسراءابخ ياقة جنني ١
 عادم يدم تم عيا رانا هتف انوا خعباد هولا رمامو هز ١

١ 4 

 ا

 62ه اانا «مزسع كاوا كاش عسا رالي ثلا انرعأ اه

 1 ول نالذمتا'نملظو ءالل م ممجرألا من مضمار صوم: مذدججلا ءآملا عطنا اي هللاءاتدز ااا ؤرأ هنا

 (بنادسعرا وللا ع كرمان انهو ماهطلإَر مثمر ملا هولا بالا تنات طبانمئافوطلار ,مدانعالاو

 1 وع همم هدهلا١ 1 ١ - هه مسالا" ١ ١18
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 ضف هداك ضف |نمدا هجمات منا هسا اين |صاؤو دؤععسر لولا
 تؤان أكدال الا اذ ,وطشب اهو تادامجل نمر نكزم )+ متازمولاّحءاسةهدناوع | ووعح 9

 : لهل كلاض احنا كير شن ارت طوس زؤئاسلاف بطن روفرطزب اعمل تصرح بسب
 انودرلا ذذومنا ةيسا نلف انوهرم وتد ارانبو شعر لثباراجيرشلا ةراوسلاو يد!ده نال اعنارازنهرشعا ٠

 وسمو هوان دعب ظيعيو انرماري امكونم "باد طئرا مثاله اما نديرل انو ةرالا وعلا افخلاراؤلاذنع

 ١ قر نان. نبة يجز عنب حازب يجن عج كر زميل وعنكم لانو هد دص جرش ركز هللا 5
 نعم بينغ لا [5ئاَلا حاط عمن رار العا ضنجلاة تيل اعتئادسيسل,ءانبايط زلت

 از شالك الن 1ر6 ةباذ يرش زمر ترهل متءاوب عب لاف ياا زعشج ىف حنت ايتن 0
 5 - ل ل موت
 راسا راع تا

17 0 
 0 يبا

 اًسالان هواك نلف ينسب سو مانلرلاددساو تحتل وروابط هنلا نوب اهنمنتؤغن كلذ
 قاده نيالا نمد ؤ ازرع ازعل عاتأ ما انساب ,رلملا هاه هزاا
 مش يب تلعن لود هانسإ كرنب عرمبل ثيدب كنمازين أ كشر ركلع

 اغنيات عارم وسهلا طعام درر جرمجالا
 ّ جتا ءاسطاو نادال ءاكبأ تاؤنالائالخإز عر لذ عش ارنعإ اضل اسرار اعاوسز عناهجزعر ازرع علا
 0 بناتنا تيوتا

 كدكلا و ياتنالا بن .٠ ثأر 26الاز قشسءاكياكا ل رب ىلع ومب تخط شكت
 مز اطار در كراون ا فيرتوم رود عمو أ

 بالا يم دام نتي هاع تايد ردا ضلع سلا دكلاة ركع ١
 رن اوئلارعب نأ نوكيعلاتزب ميوبزمز اهب لانس ىرلاورثإ شا صششا زوس. لترك لعا
 ل راب وعنبر ه2 رزميرعتحأ# لك كاب ويم
 اا لع هاجس اق نوسازع هن زي نادت عز انيزجاز عنز نينمن اك تلاع
 5س نعدلازع تملا 5و كعب زل اول نر كامن دويل اةهتشنالو 8 1

 ماكل رام اوعف ناك, سبل ءانيؤكلا ربت لع اع ولع رتل ار حز عطب هز
 نائانالا| 5 نبط او دكا ودبل دلع دق طقس لج بعزم كاتب رملة لعشادبيبز "كلان اشمزع

 اعاغرشرازمزج د جورعمتنا تالازر تدعم الإ ارك ا هازعيزعت امئاطواع هدرلانشا سعت لق نند

 يل ماا هس بكذا: اج ذل ةذ © ةنيرازيزج تاتا: ليت اهينوتبجنا تاجيل
 اي كانتا لب ناين هج نو يس هنري نوار نأتسبا [ةةمغعنان اهنمخ عطر لإع |
| 

35 

 0 ا يي

 للابواب مطعون دهن يرخب )8اماكبح نإ لعلاذاذ ريل قيد تالا أ نقار ثيالع
 ا ءانودندلتللعوت د.إ وننصح انبارل ندعم رد تان 0و

 0 ادار ارنا عرسال علا طاش رمكنلا
 ا ةفاغلاتطامالا 2000 ابهر ارسم يماداب حر تاكل
 ةورازتصو بضل ذالب هناشوحر ل زل انساكو كيلالعو دال اع مي مثيصا منكما هدب هاطعا
 مهم أكرر دبسا:نمزكتاوهدإب , عا سزوشام مالاالغإل لاي دانرضف كا
 ليرة مشعسا و صْسالوسدلاةلافرتلع شا ربع ل زعنابا نريعزع ككل ؟2كلا:ةطمزعينع 5 قتلا اضددايفلا

 لوم شعبا ]خيال فج دان عرس نعيتل زعلا تفز نعدنع لك مثلا ري يام ردوا

 ل تت يت تل ست ل--ل

 ----ه 1 0

 - زد اهدع؟هنا

 دع اك 015



 يك سسك ا 0 !

 34 ببزع قدلو جلع كى هاش زمعة هن نيتي تاجر كل ل ننس
 انو نيزاهنانرت انلاادزُع 1مم ارتع الاهل اةناتسنئشادتم كد نعكتفلابابز نع كبل

 تير زن | قدح أر كال لنوم دازو ارامل نابت وز: ك مك كبي تاه زد غاوما
 ا ا عم ايلا ثوب فيك ازلا

 |اسم اهراررام ذانئاطنناندبحت مانإوغ انمسوبوا 00 ل

 لعرعرالبلا دبلن مهرازعبامما ضنك |[ )اهلك تاك يتياذافاننافغن احلا هش

 هيك حا بجرجامووم زعانف دف ةزت وفجر
 نزلات بمهام 21 لكنْ زنك لزم عع لاةرتيابلوسأ الز
0 

 قيصسا دوب ل1 ادلة كنبلا يرضخ 0

 | تحرمنا شهلا لازم اتشالاع ميلاد نسانبلا للزي ضنالمعنالاقداؤسي زعل

 ياش امو بج ابوهو تعا دييزوردهيجج ةيزاكام جلو حاذضوالا دش زعلدب ناولالاملؤورخا
 2 زل طم نون توجو مرعلا نون اكواد: عن ناكل .ىارا ل علو

 ل اوضن لهب سي لام اخ لطم كيش الم ام مل اضف زيا لزنده ولت لعد ارجو باب ثورغل اهمال اناغرطزع
 . ٠ لنه نارام داو تلطخل ا فجل اءا جب يليجالا انجي رطبا ءانصب ماه دز اذ دايضغلا اقول قلم
 وال ةةلخبلا نجزم مالخلا كلا ماغشلا نجع: لنه وش اوف مالنباتاذا ثرتخانظريط ا دض ننعرنبنو

 تلين لذ ان درا كل نعَصلا هزهل اطف اهب نيئاونم اهلي شاف هالو دش رح نع ىرذا 2ث اهعبن دلل
 .قهوهقلا عج مايخاما تسب اهل كو الامزنوكل زها دكان يرضع اذ كارا يكلم هتنارتكال افف ل هتنأ عرا كاف

 | عي غر وضد[ نان كلم الزجل ذيل ونجل ذاخنالا خلا رتسب هنو تيفي
 أ رك كاكت عسل الش 6 الضب لكي لعم نجرب سو مزح لا ار صف عاج عمو كني هصل '

 ياش لاتاسيص الهدرز كلا ئارلا نها الاف منمندداتظمنجنيوبومزم

 ماتا[ تاور ان رهصلاوبعو انامل ار ؤمالز خورلا ءش كوله لنحو نعت ا طلع ثلا
 ضمت انا اطناولزانيرو وكر طنبف مهلهل هلب نعني يزن ناكل لزرقاوعلنجرلاةو ملول
 ” فدولحلا الجم هراؤياراؤمناو مالكلازح زوجا خاهرارجلا هرانصلا هللا ممم اطل ولحلاوهتلاو

 هجر ؤبعركلا فز ازعهيرلازع ملا أكلملاادنهدج مظعرالب ايار وكرمازيصلا وعتاد عزو دان
 اند اد جرساذ مربط فمجو ا للا+لوعباظجز مدادنع معسل و

 كلر خا: لخط نسل اذه عملا طعنا | مازعلاظفمبلا امجاد[ روبل مبلانمةرظ الو اراحت جت انام
 ولات انخ بك كرا ددكتسا بيسي د ووو صو

 انتر ناكني. .اك نهال - < ىلا هتبرتملاهملاو لعبا[ سريع ان نلع مو نطل اًرملكومالس

 سس سس سس هسه يي ا

 ظغظه-----*1اا7تت7”*ص©""
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 دا
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 ا ام نهد رض سرت ضوانتلص ا لاذر نفنوف نتج
 | لاواعز لاف تراك هكا مانسل صلصة داما هول. وبرتم)عبلاطم] ل عشبش هنو روك صني 2

 1 1070 امدل: لف مزخالا وانو اخوان :رارعازق اهزثجملازملا عيل الاتش ادبعن

 00 ] ] ] ز] ]ذا

 ظ 312ج: لع شار شاروسملاف ىد كفولإ ل ءزظف اع اكاروه اهيلتم تال عش زمر الإ هاهم
 لمان ايش ثدرعا اذاذاهضش الو م هكرّصل اء هدب طسالل اككتنإ )يس اهيلعؤتتلاورمغشلا كلوا .نييصاوس

 0 (تايديشما زيت انرك امض سرالا ني منو ورا ناتج نبع ناتي ا
 اهي عاتي هطيرزملوعب نعم لا: تباوسلا هلع ازعمجز بوفسزع ةجكمسإ ةاازعرجا |

 3 انس عدم مانماكوز انسب ولكن دعز بخان طيز ازمو زسهرشع قتارل تدك راس ع

 نيركلا ند تانسح كسر د فلكو هز هرمحاو كس بمب دعييقيم قيداشا عفاف را لاعربرب راند

 5 ”ناكان جداد عار مْش !اًسرمطشر ازمدانو ميملرب عش درواو توات دان ملثم ا انكم قفا زم هلا

 | لغرب زمجاص كلمن مادام ,رمل كلذ ماداطؤف شب )خرب لو كلا مح اوه ءاؤغ خو ب يملالباَس
 ظ مشكل رمد الاطاله رسميا لاء نشل زاهد كاب خوبعلا تائئيعج

 ا الع سانا بلا اوتاروفغت نتا راغش الذ د !بيرلاومربعش الص ازوسدلا# ب
 ْ لانا شاق لاو شب اننا فمن ىانال زبير امد فعن هنزل نويزجمالو ملجم يددنع

 ٍ تاو جبل ةنازنضنؤتف ثازناذإ بالا نال تيارل عنينمول )د مإخ تلزرشبإلا نهرا دن ثدرد

 عازل نر تالت ابا زعنضرالا كح ول ياو ,ادل | وو فتم |

3 

 ا
 ياا نما لزاذااهنلج نيواهبعشز جب اًملغام مرج و اهذاطفؤماهلهعالق ويح نس اهجاص |

 ىلا متولاو اهو زي زجج اهدا زج الاومس ال7 مدرب ماذا ءاملااهلعضج عيش اهافاةجو كن

 ىيزانااهملج دبل اضخاه جامل ارللكعملا هريلعش لصد لونتيل نلاخهدانسإ نوكتملا مي
 اههاطز ينال ناريس والا ولولا نصرت اهناءاهمجو ضمك زنة اهل وع

 ”لتالؤتلاةااززتيالعت اون رخزيزعم_ الازعرضازع تدل ثىدب انااا اهماكاو
 نزال اكاهصوجيز اجو مد الا نمدحع نواف شار رت هتافات ولعت اهرلااورض لبكورل ا وميلع

 ع وست ]ازيا ا ورنورح تلك ال تربلعشاريغسإرعأ|

 كيش ملاذالا ذب زنا عر صامل كبه ف داشل لكس كب لافمغر ىرمتلا لهن ةلعزعتخ بي
 ع 0 ايار هبا امكن اك اهدنمو امج

 ١ تلالالفس بي ندر كامو اهنانرافتلإ لعاه ورش الوراثملا ل عاهوضال اذه | ىدعشا بساع

 لمدير أكرانعل كمائن رانا طاهورض زتتورلا هزيل ع تا لت ةر اةربتك نع تساي زع
 انام نزلنا تلح رانا طعام مالو راغتلا رعاهورض )اف شال رنا لعرب الص ||

 حئاش الاتش نازألا اما كيدانل رمح < عقبال اتعرف بطجيرعتال ذا اذعلااركو] علا نمدا غنج
 دلع

 توام ابو نخر يلا ذامزع حاب نزع الا رعدبج اكيضابخو انالفامعلع رض نازل امو
 0 اه 1006 الع تاورلا عاوكتوش تملئ ع شإ حشا لوس لان كب لاثرك طع شادنع

 فتش اديس ازعشبر هر زارا ارعر اجريت علمهم بهن عةذعا داكوتا ذاك ينس أ

 | يرانا رش لونت تس نأ زجر ان بتنا برثعان ورا نيالا ليصير لاف كم ىف



 ارز ل 04قسم ك1

 .٠ | الالب دنا اهنهلدنملانلتةرلاو طعاما د ءوجولا تن ريل جو سير اهنا
 ظ دنا هازل رمل نراسانا هنااا اهلها. مزعل رئفلار ارو
 . نيكيدم ادبج بارع خلا ةدلاخربزاوبس زعل دازعراشغز زعيم ماتم كمن هاد عم

 | كير دش كارلا نعل تكمدذا؟ كامات: دان راب اذخ ون يعن هدول
 | ١ تاو فاملازمومسشب كلا اكدموقزرا هللا جانب ة لكمال هدالا باج زما علوم تكرلاومعسإَوَص

 ع اسوم مم ع م ص :
 | 2تاامر تعلم زداشلالا» يب ىنطااابزاهبالكونغسرومشب فد كبل موفزرا ملل الوعتانل 0

 . ليلا ؛وزم زمر تياطع لا ولالا ة قول دلازب نحن زصفا زعم زعنانال اك امجد بيرج هلل ةازتامسسا
 ١ أ بيع ز تلعب اك دعت اخ ئنسدفتا بازل هاذ اهنمتعو # نعش لوطي معو نان ارت اود نوكيا

 ّْ نالوا بع اوتار لغة رت عزكم دار عي ياونعب بر نعنسشر نعناع يونج
 5 زنا نزح 0غ وعم زاب دم مهن مو تكانت ظضبكلم دوار ابك
 ع | ده الو تمهل اك انو انه ناره علا هت هتبرؤلا هلاك داما بلاك د
 ا | منج هطزعسم بي نعانااك ل اع انت يسلاانرازعأت انة

 / طانطان ايزل ناركوحا دازا اذان ناطبش باول ايم خلك علومبرتي/ لع سححلا| ا نعمل منجن بوغجب
 غال ياام ووبلازب صالة ةبوتفدبر ونطلع وك هيد
 هنأ ةيامئطراننو مالك ماهجاس له رعضلسا اذ اجار اة يكيلعاهرحازعو ار زعببأءدزبإنعيدإرتسلا بس
 يالاراط نإ اطمزعزلتلا اك نون ملوك يدل كوتا يزل الو نوني
 يافا عت ءاسمورخلالكب ئحل متلو اي نيل ونال كلو ايوجلازمناوتبعتا
 1 طكااظ.ىماوشن كار وهدرت بلم نول أجلا هدانضإ أك نزح د نإ قمن ضو وده نابكألا
 نعل: كا رلل ينعم بكا عي ئاملاونمنافاوهظنا مهلاهن َكَعموونعز اسم تضع انككو الاول

 ل وسلاح نانو اصيل ال لاذ ضر عطابس ني جباضازم ةقعزع وبلا
 ةدعي تناك هتارؤسرناكلاة لتمر غنج لربع دياز بأ نب مي نوعلم مدمنين د١ لعذشل'ض ريب ال
 أ فمن وطس يل ددب لان وفلطن مهو مهب ارمبنوف سب تونا دوزيم دحر لع نينو باد لك

 اهنا رالاظ اهزازجاهنطعو زلوم مس دف انرسجا ملا همبلعتتلا ةصو لانا هداننس وكلا يي وتلاعب لإ
 ممر لمتلاو طلع منيبلانافلاحالااورخا ملاك نلعرش ا لصوت لاو ضامخؤو كد نوصل اهفرتمل بل هوم

 ْ | اهبل مالطا لاي قزم لع اهداعارسل ندبلانةرلنٌماهدلج عال +ايشا يم
 ا كتمتازهزجل اذهل علرغا مالغإ لطف ثلانيرذ لما: ل هرتيلالطع .تادجولراطؤرتما: مانا داهزعيل اضن
 ْ | ذا ديا ةلالمول اهيعابات التمس ادبسلب لون مص نديلولانسم«لاخبعانبٍب نا كب لرْطلاّسحب

 ا و يو كي لص ازهلاط هول انه املا ضل فعن عمدهشو

 2 اتاذزل اناا“ م لع أن' بابزاانهه كيانبام خاب افشل ابانانبإن وضع
 ذا زع وج ةاطزع كلازعؤعابب اك ءانتنلا وعلم جلا افران زج مرتي ز عاشقا
 ةجيويرعل بكر ذاع الاو تاز عدلا سةر
 | بي زعتم ب أك ىلا نول نو يدوارما اهلل كح ثهزوازّصعباذ ع هجباذ إياد صولا نأ

١ 
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 هوت هيلدا اعلاه رتا لع شارد ا [غملازر دس نيزاتنعبارعلك ل نم ابتغأ
 || كئمم هت اهلا هاذ جال جالا :ةلانهزتلا يلم ريلب | رشم اهتافءا ءارج مشع حك, نا كأبا ا

 ارش رمال كنعد حاس فدا نجزم لج لابكز لمع مهول ان ةرثواهدصاو نيل طويارشووندؤرا انش لاجإ 0 ١
 ممارس ولي ىقماك ارحل 0 نان نمو ا
 ا 8 2 أ عرف عك ؟ر ناكر تي طع ننس ل عنا سبب عشا وت ع مار عشرلا 2 1 ميشرم ازغأ
 ا تسل تئملا يلع 0 هةر اكل از كف عشا بياع زشلشلزج) همبرعةلعلا 9 ا

 و نعيإزلا مد نا عز عزل زع تل أك تمم لاه ةرطجسإ افا 2: 'لضم سر ههزع) طفح ع شوماوب ذلة حا ضيع ١
 تل شنانسا عنا بلنالو اهوا انف عالما دولجرعرشما ٍلعمش ارش هبال شمزافذما ءاهبزع ناعيا رضع ١
 | لتر لعر ب تطفز لع تا شادنع د ازعز انس, هتادبعز عدت اكلم ب ,:| تام !! فضا
 يه اذ ياهلا اتكرلاورئلع شارت شارؤتملا# ف عي لتي ليسضا عيري كرايزلر عاجملا 0

 هلم يراها نمل هتان انالعكرماتلا رسول وكلش ا دبعوب القلاف لاا راوعسترعز ا نتخا 1

 نشيل |سبلاخا هنا تان جادزنوم زعم رمل از عكر هاذ اكواد ها ناكما الغ ممم وازشا بالاغ ا

 | نوجزتهزعسازعت عار ىوبجسدح:) الاطامن الكاز مرلام املا طول ل ةلترابكشاربجم نع كلان ماس ا

 انهعجض ل دن كر ماتا فنا: نجوما نامت اديعوبا + سعلاةروعج كل ءازعلابعلا "ناجم زعم |

 د ان كرت هب ازوس 000 تيّصصل زعلك هلل اكراف بكرا هذاك علان اهينخ مقا زاندوف
 نبل اكل اف لَم هتإ رو ا لراطخل اانشين لترا ومع هداوص؛تساب) الونيوزج ارا لانر تمت لع

 6 لا وا :مردشإ)افديبازعينت مل ل
 ينبع عار غلاف نصل نريككهت ا سدطءاسارباللو كل اهلا رن از كلن )تما دالك دلل عطل ةرورش إب ابعا

 ننال ةزبلازع شل هضم وددب هددو ع ارك عز لاف يب تالا مان 5 ا انتا افا

8 

 اًهللذو والهوان جودا عازر رئجتا لمت المكلاء 0

|| 

 ناومازعن وعلا نتا ءنضل غلام ثمخاةردل<تلخإم اهلك تطغضلاة ذه رك تاغ ماب تتجدد اهنركأ امل

 توم سا زعورب شمل إننا درعس نع حارطل رع رعشمالإ زعل هسزع علا 5 ملاكا نعم مكيصيواز ف مين

 نمو ابكوو هتلاعاش اهزبيطب تلا ” راما زم سانا ورانبد نيورع حمو خير درا كلت يارل عرفعجيا ممانخ جلا
 هر از تكمل اكتلكشإ لش اوسرٌن ادلع اموال امن هرج بعصا امراند نير لاغف تعمل جاع كلا |

 بلا نيا >ل بج معم انلغدوز كتل د دو هالي ذاع ااوكداداهولل واه ئدهنماناناطتبترتعبأكأ
 لاو مرعوالا زوز نعت يدها الحا نمزكملؤحدو زول ذيل فوكو ءاطل قب
 1 ب 7 1 ا 1 3 ربما وم نصرا

 حالاو وتلا التييبع هتدارتسولاةلاف ىو اناعا قة لوطا اهتان حابشلادوتلز دش اطضرخ اشي دحفد ١
 درفت ب ا عج سيصل هوتسال 0 3 ١

 0 ل اعز لااا الزج شمعيلانلتييإو فج ازح
 اتانخا امبتس ءشلكَرمرانخا لسٌرعش اال وب لتيغ لع هتاوتعاب انتم افزانم نتايج عاشولازعزاثالا ا
 ا !ماهعجز اًمملانك 0 رثباّصلا 0 1

 ص أن رجم كانلاادتغ مران ايام جامل ابار ريم اضالاداخلاو سير

 00 الو سلات رتل طعانس بيلا
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 ايام سبل م يا يسم

 ع "هلم هان ثيم انسانا ل-2لهرت اربع هر عنانح نرشادنهزم ءاشم ننسبع ْه زم عشا

 | ١.27/6 دودننالطراو هازل ندا مازدا نبا شادن لج را ميه زو مازدا ندامة
 |... | راهي راوتلننلاةز تباع ساد ازعدانسال انه | كتل ررطملامههضراو مينا كرم انشاد انا
| للة فت قمت ارجبب نع متلإ:بايعمنو طال نم ماغبلاهوناز بلسم !نيالسضملا ماغلا نب اهماعر

 

 | ١ افي يرجا ماعلا: نجباباخج موجب اذاهتاف فجل خاوفصو ملا ماعراوصسازتررلا يطع ناضل وسد
ْ 

 ْ | كنا ونا غاشل ل مارا بام اننع للا منن وول( ممم هادا شالا اباهللا عزو

 ا | ان ممدض نوكيا نما لوبي تطلع ”ملوممجابادسملاخ ةناليهنبهجزعنانس نيّسار نم زعا ثلا كرولا

 نويخزعبلتلا سي نموبمنازمرهأك مكين ركب ملا هلانج نيكو كلف نيم موي كاقسدج نوف
 | نافع دل روبد يلم كلج ض رطل بول جن نعي لزنم د: نوكب نوم نما: لوس يت لعرشادشعإم اههشمملاة درا ١
 "العفن .. 5 لاه نوسقنب سيكو نافعا لاغاني مزيكت م لع دل بدوا وثقل نين اتاك
 0 أك يللا: منزيوضم انك تفل كسا باطد منج كتم كريو منتخ لحلانب يب م لوقف حاببمل كفن:

 | كعب امل ىلتكملاهلعشاإ هالو الاوت عفسجب زمر امزخلبج ديار عوملازع هربا نعمل
 | ثاكبع دلع طوابع وابظن داش هزاذ تن اكرمسناغ بط هاش لاذ كيا" هتهالوترإل كلاذدكر ك لهب نينا

 أ تكاظ نجا طجزتورلاو لك هتك هتناطوس لضمان ازعمود ايل هارعتسد» اكمل
 | :انلاوراتلاوءام اس اك, كاز زنالجهزعش نارا ىب' ل لانا هترهلا لبنا :[رلا لزب هور ١

 205 نيلن مه ورد مازال تدب لامضد قوم :تارع از عاتما
 اه, دنرعشلا مسا تيالعشلادبجوإل غلا ةبونسب نيزهورجزاةضزباز هدم از مذ أهون فحم مب
 ”؟ةلافنوناؤلا همن تيا عرشادكابا دل سل ةزانسن,هتئادب نعي تلازعرج اك هاذا عال يمم ا زغ

 ئضبلاعةاشلال رجلا امل زكا رس رجل اذ كلو اجعلوا لعزينموإإ تاز ان هيدوجولا اااه
 مخالب نانكيل لا كارز زعرم زعتر. سيرد سرا كلاب شاوولجلاو
 جشاهرشارولاوراططلاو ىراهغلا» ضخاونلاونئزمذاوطالاناوذ يملا ايار ترف لص [نالاوبط زم |
 "ىلا اهنسنجاوزلااغبائادَسآَملادنعو ثيناشلا لحاورث |ىلعلخد (ئا وامل [6الئنالا ركل لع عني علل ذ

 كني العار تعإب ادعم لاذ مان ا فومزإتلا وبطن عنافعنيد ات زعاشولازعذاشالا انسططنخ وتلا د
 لادا نزجازعلشولازعدا دبلن حان مزعج لع أكل جيلج) سمس الزاكماجكيزاكء ولولا 0
 قامته نيل يغمن ا ءاجبل جر جوع عملا ماجح مايل نيه ونبيل عتشادسعإ !دضعمل يد عخعججو) ىتياطإغ |
 7 شانيل ممالد ناكماحزبتطيريولت مخلصا لت بلح ش اهضيازمونتلانرش عرشك
 /.لماك ماهل واغرب زدإ اممهصطم طيز ا تحج عملبل هرتادبعووالاطض اهرسإ!ناكاهديف عم
 لاي لع شاري زعا«رغوباوه مدل زم ماهنيؤيلانعلشولاعاّميجن انثالاودائهلز انجزع
 دن 9روعهو ماهلاب نيم بلا 2:نوغبب قمل ءآهنعس نقيا ن مف انسبدلا كلذ لها بجعل ماين نم

 لاو كتم سب لاذربتميلع هتئاوبغببإرعزلنس نهتدادبعزعدسر هر عنا فهتدلا عوج نجر لع
 عنج دل زبازعنئلروفالا جز هسز ع تسلا كراج حوز نهب عج نا عساف ذشحولاؤتورلاو لعيد
 ةغداهنلج دونا هناف ككرانم ديلا طول اظل عيفطع رداد مسا دنع مالا ديرك مانت ص رجيبازع .٠
 | لت لع تارا لال انزل دلزعي: زن زنعزعلءررعخ :ولازعزاخالالكي وبلا ون ئنض وم وتد حو ا

 منان كلل لها بسحب ماا احم تدي ربا دزه بد وكما تميل نبأ ز مربط ءاحلا
١ 
ٍْ 

 - د. - وسمع داع وسب هع



 ا هصاقاتلبل
00 

 كرو رشاد نكرم ض انغنبابيرا كيف الالهام عزم نبنل لع زماه تبان الا ايمن ض انف نم
 لافرؤ فزدوادزعلد ضع قرم دعى اروم اجلا نعنع أبل نورا عضغشتبل بلا ووجتلا ضع سوهو
 3 الاخ ل تبلعشادئعوبا لن البول ورم عاد ماعملانيرصنو )كالعاده نيبو اًلاحتنك
 ماا ها كلرانمد وزن رت لعرب نجلا ل: لع وعجل خد ارضنا ساواكت لو رظل انف لوعب ام
 : رم ل ا ايلا اهلا بستج ضر ابع امج سلب هلا رئاك
 ترتر زل زول رمد وي نيالا جرب مها عج انبيحتن الوبر تق.
 مجارج مص اناراطلوتخالانم نافل من ءافلاو يبلامينلا هيرئاطلا حانجنيوم: نكي اضلاورلمملا 0

 مزهاؤرفا و |يرراتلا له مالا عيل زحش نار رابلعش ادعو نال امه هس... للا
 كلل زينتا لجعل هاذ كيوبب جن ةيعأزلا ماها ولالا تيا ادن عدا
 تييمانرش ارسال بمعساتف ادهن (لا:ّقاهغضالاز اتجزع عرج طز جزع حاط نركب عل هشبرع ةلعلا
 نظير ةعل ثول ةونضو تيا دور علل الم اواسجال لتابلعتاديعوباطدناجبعاط بم
 بزب دعشازع ملا نمزرك دنع | كيت نب لرب تخط تبا.” بجيت ادق لع
 ل الرننؤ داما حت الا كر عنب زنط لع بنب لعظم حازب مركل اهبعر عرايا
 يش ررلا وتلا ناس تيبلا نيك مرات جرت اةكلاطيرشلملادنغت مالا ءكوم كاف نلجتفن
 يال لذوات اديان رعد ان حا ضمي اقتطاع
 كالاثلاة تر الاوجرع هسا عياربازعورحن يقمع ار عدل اير ماخ جونز تورلاولعشا
 'اهكتمساز نشكل اذن هلعسف زح عاج كاز رج ناهيذاوه ارجل ينقل ماعنح رتل دعت دئع
 َنيئانقتاوزوعباةتاوبم كنك طالبنا وطنا هنخجا ينحت ارتي لعتش ادعو لاذ مما اهندكس ]

 1 روف ب كش 07 :ثانزة تلازم وس امزمطابشلا ناو اهضاوعد

 نافذ درجيزاعبتلادقاددج لجدار وفل جددا ضرس دنع مال ظ
 لميت نسل ك1يتمنا ماحصل يشب نخل فخ يسوإ نفر كدنعير يمس ناكام وت دج ربع وب لاف
 سا الان هشباكممارطلا جور هلذع جرب غب ماحلازم جول ازهر تيل انوار ازعابدحاد
 لاهلاملاذانعيييرعربمحسازيقرع زار عاتما وريلجل الار تش," مان
 عم عايض زن ل مم جا صل: سئيابوهزوازغ :-الافتئياف طق هني لكنا دبطبلارلبل املس طلازعز هيلع
 البان واه تتدذولا اهفانءايبسم العا انيذازرإ اهبابرا لانس اج انني ل عساناناف 0
 اخو زب ضئا امر تل عشار عو الاهل انمهب ل هس نعمل كاهن رعم داهتدارابربل اهلا اهييجوعب

 نلفل ذاتي وح ارح نبيذ نمسرع يتلو ازعل كرك كلذ: زكأ كامو نارها
 لام دو تر نعروهجزب ]جن عزاشالا أك روج اًعالافخرسبلاناككا ارم رطل تيا لع رشا دشساك
 1 الانا الن يزل ناكمازهراسيمو نتف ةديبلا عضال منال ةلتيلعادبازعيرجزع
 ل1 ةيلو غب ارعنا بج دلع كجزيةيجزع هزاع سلا اك كيل للأ سدو أو نبال رلكا
 0 نبيا د هه هيف معزا زو درب جو ذاضباك بدل تقرلاو رتطعبتالَص ةهادوسر

 "ايت رعقراوم الا را خزن نعش الاوت تاتا عال لوا
 بود لد حرصا ةرتعزذما حرك قلو رز ىتارم دعس و ريربو دري نمارس اب دز 0-0

 نع وازع د اج زج وهو ءادوسهزخاو انجب زجننازااد ناكتولتجازمدنكلا ملاين أجب



 رج ب ل مسيييبممج رب 5 كرم جججحجوبومطوب وحمل

 3 3 تيس ”مماوهييرلازما هنسحا للا زو لمعدل ورضي اعلن لازسنح
 1 تاع عيل التلال تلم ادعو الاه اةمعفدرب اها ضمزجنع اماه لن كان ءامن 1 7 .واكدل اوه انئاو

 ةسوسل انا حاو ,ال نفذ

 هالات ان ملاضورنخنلتلا هيمو كلاب ارمؤ ماهل بسن دلزعب اهازيج ينوي لكي دو نوبدنم
 هع.

 ىلا .١ ةلقتيزع سلو دع كك عكفلاو قولا ةوكو وللا انو رماه دصاجلاو ايت جل لعمال المخ
 ٍِ | ضو ملولص يتلا حايصر بلع هتانائلَص نينمول)ماراهل اةركيالع ةءارشعلزع حارطل نيازع عرش الازع
 ْ اة ل 2 وا اعد هدو د رعوكو مجانج
 أيعب تااانؤتزازعجمال ا ليزمع ام يهد لظو ه هوسنلع ريض كك ناسا يارا !لبصع كلمتي كعبس

 0 اءنكودعاّشلاو ءازتلاو ضلاو ناكل نانو لعن ظن جلاس جل نم كش لت لعلاو

 ناي هرب حطه شارب ازعه ضخ زعق يجز ضبسزعنإز هزي |سعازع هربا عفت كن اثر
 دنا ك3 |اجس ثيبالا بتي طوهو كب وكاد لب نعش اكول ؤغزكا اما: شردحزنونلف ايطط منج هن
 0 اقل سا ورسم دا منا زافد هاا نوزم زيا يزور ع عن يروون | راع زركواال
 / 5م, نكردبلوعب ناشر ولانالاظ ء)غزتييعش ادعو الرف ناشر ودل كدص ان فالامر كيال

 ا ظ م 7 ! بان نار جماح رتل ن طم ازعنعسنزع قزح دب زب ازع نارا ,1ش
 ١ ا

 ظ
 ظ

 | قمم املأ د رمان ىلاشودرابت هتبرككلا ريك اذاناشيرو نام ضحي تنالافو

 | اهم لع فسار ندرس ارت زووديز عراسي ناد ا 8
 ااه انشغلت ايات شاور كرف كرت لوط الاول ظخاشلا هذه ون اعزودرنا فلان خف

 يسن لمع ,لبم اوادمدهالاذ قافتم» اناهعزع عرج انيمزع اطير كزع زلازع املا سر مهزخ

 راه در كظ ونا موشلاطلانم نام زيا دنعوارغرنالطانمزتل

 | | ووك ع يمرس وع يصحو نيو

 ١ أ لمنال ةلوام كودو شم وشما دا: امواذضخافلا نها شالا داعب امتناع ادعوب
 ١ | | ةبيناعم مقل أ اطر اهورحان كر كرش: ون اانا لع علال
 ا | | ايا نان نو كن انعل اغار موس نعال أو بلكلا لشمال راذد :نوكبناوكيل ةرتلاع
 ا ْ بقتال عاني رحرانعنتنعأو فنا زم موك نسال لك مامر لة رتيلع

9 | 

 لتييط عزبة مول ار غلاة تليلوغجددلز نعسوبزجو بعز ازعتعأك ؟لافراتلا هن ا
 ا ىباذملا حلزجز عن املس هما غلا زها رع بساززبلازع نرسل | ريش اعبطكي ادب رلكبالكلا ةزمجال
 ا | لافعايب ءرتناقجرتينعأكب ايمندبو كدبب نوكمناقادالا هندسّصلا لكل الل ةربتالعمتءادبع هبلزع

 أ عزمها عقد اع اك سلبا ندوة عا بدت طكئعدثلاس
 ا | اد أكموالخإ مات انسي نينا نم هيلا دوتناابئالكلالا؛رط د لواط ازع ةرادن نعناع

 ا 7 ..اناتيوملاوزكتيرب ا و
 ا ْ ١ انلخجارهامنلض ماظل مسش وهازاف كلعراسم رشا الم شدا كت كامل افن ميهدوسا ب كوهاناذ« هراسزع

 ١ || الس ارعدنكنا زعزع أك 0ك اير وهو طاش انه تاما معاه

 ا ا ا اميططف كاهن وو ءمأ هطلاركرازككان اذا ءامعصرعبالكلإ ]و ملاَء لعهد ءالسساروسراةلافرتلا

 ظ ١ اسس اه باز رقاد زج بنما ربزح زعزع موهرضغ اه لذ هورطبلوا



 دا نمنح اناهيلش رم
 اعد ابرك نالت كريت اق ا

 مدرع درج اميرحمع ||
 لم ندر مهاد طلا ||
 ارضا س اساءة ع ||
 نيلاالرثزلعمد لطم ب طم ان اولا ا
 ةيقناكريكلال نتاع طلال
 انف اناء هاكلا ظفلم انعاللا
 ةنحازم حا اذغال نرجو ماكل

 دزوعع ع يسم تطل ال نمل |

 بالكل اذ دش اهنا انا |

 تالا
 دوعلزب 2

 سس سا رجب ب يسبب 20 ل لأ
 ديس سس

 م ل

 ل تيس ج22 22

 ١ لاسر تي ظوادف عش كام كج م 02

 [ ومنا ناكر نار بالكل ارهناحداازن يهرصبالكر مرح كو مهدوس لكلا فخ بالك نعوش لاذ
 لكلا .كصانلا ره (رتخ دل تكرلاعمنله شاص هتلالوسر تال تلم هتنادسيب عطينا كن دالاو قيل زم
 لالكك(رمر تا بلع ارنا انلامياذرتجز عال عل ازعدإ) لانج زي ع أك ئجاقلا نصاطلا نايس مدن
 نيوز غب دنوضمرفو عورتلا الكل ايلاينر لا طرونيعاوولتلا رأيي تارب ل نعاف شستسااقال :

 اناا زغوهلننلوزمجسازع هنا[ يمل اناس لركن كلا تنانخانوببلا
 اغا اريل تيب لكلا الا هوركسرلكلا طف ماهل نبيل ذل ميلاف رتب لعرتا د زعرسإتملا دل
 0000 وو رس مع
 1 كاسر نورع مرآ بالكلاالخيزهزع.ىرلا مدع هنو

 ميرا نعممنلخ دع إيلا يهب هل وهبت لرب ع1 راكلاذ رج دل عيد نإ) سوي نعم تلازعلهسأ
 هالفرعرا ةفنإءلاكلارعنارتفا كك بصخلا رلاباهنةرمموركلل|ريؤنالااهةمعو تولد اهنزعمو تراب
 "و ىزالابلطز ورم اقلاخاخ تان ؤرعملاطخ را ايلعميبال خس هلا لع ماعم ل 2اس نب بوعجيزع
 مافن ؤعؤللافرم ثمل عفماضلا نعود تال اقاوسشنلا غلاف ترمس تؤذي قنا زمركتلا
 كش أب نيورغ نتورك ولا يش اهنا ده نالؤجرسبلاًمجساهنمزلكأام نوهرشنام توملازع
 نايزلان الزبر عدلا لاةرتمعرش اديب ازعنقرلادوانعلانش انازعر هسزعاتملا اكس ح أون ١
 اخيلدإ ركن ازاعن زبور زعدنع أك (يرطيبس زار ضن ذ مصب نوهشضت كلو هج متبجآلا ةشيزم
 اهلاشا جاف اهلا زمزل طا كلنا ذاس دكت تيل ادع دال ضر باطل ميزا نع
 ع املا انها نعت نال لااا لحب كانك ل نقطانالا طيبك ث اكد د نجما ب عشب زج
 قشير جلفاورالاد امن مز ذنلارشجحلا دمر رارل عرش ادب ازع عكر تعانب صان معيش ثلا اةوراّبَسلا ع

 نين موب جرختتبلازعمنبصلا هن حخاذ ل ىرلاكر عشا لجوتلااكلاة لك لعشادبع در عشبرالا

 يع حلانص نركب فحل انة ر جور ةردؤحد ناكاضب ا كشو كم عزل موبلخم وليس ءاذشنل الخرب نادال ذلو

 دون حاط ؤاريزعشا اير ف خول ءاذغل لوا هن رلزن زكر مواز م نم جرجز مل وس شعم <لاةرتيا لع سل هيلع
 | كاز عنامن بدا وأم نجاح ةتدإوتضوارورس الاكل معو ةئل ميورشسلاوهضزلت ان ةرخمب تناكناومموب تنل

 اهوهوس اف نكلا لش اهببدين طال ننتقل م اهب بان وطب عنان ىرن كازف ثامجملل افريل عشادبع

 تالؤلاكبراشملاوعاطملاب كك": اهماقبو نجاوتلاونكاسملا ب اوبارخا وعطر مئمان طب دنرنزخ”عضوم لا ذ
 حاملا اكرشعلاتلا غزل هول ىياؤل اب اَكءازجازمع

 ىلاعت هناا ءاشف اان الولاد ئالّطلاو

 اًمادالق ايش زملأو

| 

 اح



 1 3 اوت

0 ١ 
 ةسانمآلا اهنتن

 كل

 ل ل
 نكمل دان فلل فل ادا انلا

 وبيك الارث مللي اال 4٠1غ ينم يول نتا هيبطل ىدّصتو

 جك ١١
 كِيفاإلاب ةيمالمالا ةعبطملاو عبط ؟03:71رفل ىرهجر زوللا عدام



 ١ ١ اننا 5
 الكر 9 ّ : ئ نسضائنلصمسلا | وم رضأ

 3 5 ا دل تم ا نا اره سلا برص

9 1 
 ٍْ ؤ
 ا ؤ يدا ةسلاو ظ
 . - اسما 2 ْ

 ظ تعبأ ادع[ سايرس
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 دمسس سل سس

 ا
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 5 0 ا
 0 فاس ا

 8 0 تاتا عسل 2اس هور
 هنالك هل 6 سلا
 5 ا 5
 ظ 3 سل دعا اسنان

 ظ 2 درا تاتا هدا سلا
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 20كم حلا اي قةلع سلا ِ
 2و جيت همام 0

 70 ماس 0 ١
 عري ةوافتلا كسر و

0 0 

 هس د



2 1 - 

 1و قراتاسسلا
 : اقام! 26 حسا ؤ
 مس ديل منا ب يزال سلا 2

 رولا رع :- 1
 ا كسلا قلل

 7 مل 71١ سم مه وأ
 2/7 ٍذ 2 ا

 000 ادا هنااا
 معا د . :

2«( 8 

6 . 

 آ هين انا سا يلتعتنلا



 نيس * 20 2 00 اهلل ١ ا
. . . + 

 3 ب ًِّت ١ ١

 اخيلاماَيََم سل 2! لوا دعما
 ايس سلا ا االاسماا



 كس 1-2 0 يدا
 ظ و اااْئَم سلو 1 ا
 5 وياسر أ لا ا لعن دع
 ! 37 تتزادسا ا 0
 و |( القا علا كى

 0 را تصنالةاثااكتانلاهفك مسا ع
 0 سنا ليال الط بسس أ نعي

 تاق دا ةاماونسلا
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 6 ا 7

 ب 01 ا نفل ولاسلا . ضم ةلطسسنا
 ا امغل -

 م١ تل

 ل

 مس 5

 2 20 0 امس 1

 0 46| 0 ا



 -- هحشع م همسي سمسا ||

 لأول رمل ارا القاشعم 0 ١
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 ادا

 / يف - هي

 ادم لاا ضنجب
 أو رس و  ح - 7

 ا قالا سب ك1
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 0 م عمتها ورم دوسسح نا يو | م ةيشع سورسصللا املس لا ادني م يويتامو معا



 0 ل ا تح ا ل

0 5 

 د 0

 0 بي 0 امبلع اعئشال وس لعالم وسر 0 ااا تاون ليلا

 |ىتمني تعفن قاولاب ايما زومنعز لوو ثرد لول و ىالطل اريل كي 2

 ”ةنانميامجانكلمانو يجاوز |: ل عال انبوظف ا يمنهجونل مخل لاو : انسضالا اقل ا انلزستحوجاملا

 ءالعتمالى لعب ءاطعو شاب زع نون اهنوطبصي نوضح( سب نوئاعلاره تاثاوان كلذ ءان وت لزوم د

 2 ميز لعلام ( ل عرمرم

 ماخاب انو ادب تناوب للادبدح زوالا

 ا الااوكار سال ادي ركل يجدناهن لجو داؤبس الات مايل لج
 هلضف شا ممن وحاًحاكت ندذجيالن يذل كفه عيل لع ساو هللا اول ضنرمم مرعب م عب ء] مكاو وابن اذ ا

 ةاياماعاماو انس كتاينج نك |.ءادكلماننف تالا املا كن االوطوكتم علت نسور هسا نجلا مو
 انتاناؤ صل اذاذ نادخا نان ضالو نا اسّريغنانسحم نوم ابهر لا انزابزموح انضعرم كش

 أقاغتن اوم در ةوفعشاو كلر خاوربصن ناو كس نعل وتخلل تءانعل انبنانصحل | زعام غض رهلعف ةثحافي

 دوق دسم حك ا 0 0 1

 او 0 دا يي 0 2
 00 ل

 0 اوت [اوعري ثاوراثل اىلانوظري كنل |و 0 كا لا 1

 كد يد ءاركسمالو ىكدعل اون ور مهمل الل هل انتي
 جوابك نأ زال اقداحاان كلج ءاكلم ندمانة خان عا وش ان دوش ءانقلا زم
 ىو وكن اشاد ثاد ايلول ساط خم اولي خلل ذكو ابشن كبه زالوا امالاوى اياك ايا اهلاوي

 |مضارلاطمل نطو ةوهشلإةذلوئ نجل اهرينمن ذر وهشل اضفعت ني امحالود ا ناكاغي اس حازم اهات لعحتال

 سوس سيسي

 حاختلا طي موصل انادأبا عاجلا: ةوهشبل ىه نادي دش اشر غلا اض لص 'اسولاو عاج ا نءانلاو ءاجسع ملدا موصلاب

 لارسال يااا اجالن مولا جدر كرتون مول ادر نع ملل ث درو ىلو خيا اًريثزل اون اق ء احول اعطت

 ًالوطمش اءانت ناقززلاف ليز يورتلاَت لمان ىفرخا ريضتةيالل ىلا, نضتانتالذ جا اولاد اح هبغتزماءنح حاكتلاكز

 2 هدا |
 0ص سس 0 00 ااا

 2 ل ف م ل م رف هاستان--مْسسسس بسس سلسل. للبس



 . -_ حسم

 اوس ه 1 | رم

 ةسؤمدنمؤموم» نانيال رهط ءزكمل اهئ ماظنال انونلكم !اهونينركتانماي اح اهشادناومالال اذ

 دايملاناتءارال اماكتاوبانالفمدادلو ن يزكي ركض عنيف انم ناكر ازيذشاؤمرتس باج امهحاكمربلو

 :لصال ىآزل انابون اب صوهد ل زمئايسإزمخ نايا ني غ فئاصن هوجوزت ن اذنص# نانبالا ويجي
 هيد حدرالا تعحاو جورلبترل صحا زمزجوزننصحا اذاخّن همن ويزيل اذ الخان ارخانللذالاهلعفي
 "نعادعل اىمدانصلاو ةريمحلا جمب ترو جاوذ اه صحت مال مالا زهةصحاةزمل الضو نزلا زم ماو ائفلاب

 ادميوظمل اراكت ا هلصاوبام فرتمل ادهم اوا ةوهشلاإ غل انزل لب اسحيىذل !ثال اننعل اانا افررقملا

 المول (تسلوا هب كج وتل مكر خ نوزملا 3 شل امتحابءانالا اك اوزجب هن ناودرعضو اتش كار يبتساف
 دس زءاسرتانال اند امازغوامال اء ديلا مالصرإز بل ل اف ددوّددكه ب كدالوابد كمؤحاللاراغلاد
 تكلمامال اانتملاونهجاذزا مات 2نمدامن اجري اوانشل رش اصل اوه ند زدنا ميكا هر:لمالا

 زكلاديمالر كوام نسر اهنبسدنمل اوضاذا اميه خدع وسو اشي موا باهتاواءارتشاباما ف افرتساّ هل ثرسوكتاميا

 بمعت مزينه |للامثشا ل ديول اومَسَت نا ةدارا اوت نإتضيز عروض رركيلع (اكش ادككل عل لباكة دعل زم
 دال اح اكل اباه ف كبس وادع مهب ك سقي انديصعل اواو دمنال اوكا و ارث ايوزف ني عيوش وا
 | ةطمتنمل ل دعلا مدهطع دز دضنال الل ازبكل باطن كن هيطاوجزامز عض ةجورتاذااوادشالى ابل اذ
 اجا ن ورهف هم :دعم م مدحادنع عمت امير فاطوجتزت ل اجو لاسماذام”ساو واذ ااواكل يقول

 : طمد اه دحإ تل دلوإ ولو انا لغو ا اسراوا ثلث نين ىتدساو لكن ايل ىلا ب اططخم او هاوخا اذكو

 نماوروجتالن ارال اماذ نيا اعز اوليمال نااولومتال ن اير اذ دادحاومجب فعالا ةيشل ازوججبالغ مبا

 كمارو لعسلاةةدانذ ىي هلصاكع كو ا ودب بسأل داباذادبكسذركاملالام

 خل افجوخال]سبنالا مدا علضزماوح ول ]وزعم نازولوتيان د نعاسانانإلليقدارجؤلخزع الاشلا
 وز مدالقل خيام ةردقل اميل نكترل ىل امتد كرابتش انا اذط لوقين هنو كاولع كل ذزجيمل اًستومنا
 | مل ساكادا اًمضعمدضعب معتم ناكمدا نالوقي نا الكل ملال يكبس ميننتل المان اكسلا محو سل مري قجزرم

 , ةلالار روم: ]مار نيلي مرات الع داو سا ل ىل انت للان امال للعلن ممم نواب ارك ءاللؤهفل ام
 امننان كرت كفار ام ةإمل بوكت كك لذ ميكو نيت نزلا عضومذ ليا مضاوحرل عساي يلع
 اهلل اغسل هننلكت هيلكجؤنا هني ةدوص يشيل تح نا لن هيلارطتاثلذ نجوغت ناس دونرلدبا الذ انك
 |تلاطلارظلاو هبرقنن ادد الفلا ذمار تراث كلذ دنع انا لشأل مغ ىَر كش اوم خؤلختلاث تنازم

 | كلب لع كلو تراي منل افك مال متن وككو كي دعو كنون كم نوككن إرخفاوجّوما هفط مذا لامت
 / لقد وهل لع يقلاو ةوهشللحوزائيلل صنت ق ع وتم هنانلااهبطخ ا لجوزعبل ل اف ثيقبامركتلاو لهم ا

 !ىجذرل اهماهلمتنائاضر خامل افغكلذل كا ضرانف كيل ااهطخا قامت رايلامجْوْس كسره ل الذ مهملع

 | ىلا مدا اهلل امن كيلا اهمنغاهكتجوز لقو كلذ ك تشد قول جزع اخ ىل كلذ تنش نإ لع تراب كل كلذ لاف
 | ل عر بطجيؤحز ايلا نيه نيّرم ءانلا ناكل كلذالو اهنلا موقينامداهثبزمان ىلإ اف ثنا بالا كامبل ضان

 اديكعاذ زل كراون اثل هباإ'] سورعش الو فاناوهيتضلااؤل ام سسراشلاهكزماوحت شن د نهنّرهشفنا
 ٍ انعمو يعرب الا مدا علض نم لاو ناكود فنزل ءاندواربثكال امدااهنم تو اهجوزاهْسو اخوة دحاو

 . علضلابشا لمن لوناعاضبءانتنلاعالض سنن اهتناعالضانمرانم كلا ذليل, مل ضر مدل ضف ةنيطل زم
 ناحاورسبللا يحب زم ايتن الضان غير شادؤحا لقول جي !زعضمضا هتان نوكلارل ام دول اةهجي الا سيالا
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 امكازم:الاد نيالّشإ سد نط ابل ناونعماذل انافءانل فاسهتيرشع ابو '!ةهجنمصشنا) احر اذ نوكلا هج ا

 ظ ااساض نام قيال مدا ةنيط نمل ضار ثةلخاوحناب ءراطظو هر.ضتؤانبالوطو عمسو تبرع )يداناذم أ

 امسلضزمتلضضوتلا ةنيطلا زن ةلخاهنانمهيقفلا وكدا ن اذ تلح از صانود دسانل لونعملاإعشزمن اجزم
 ةلطشالس دعونايملايننتق از باو كتان ءانسدلسل و ءاؤر ةسوملازلعشم سهول ازكى ورجرسالا

 ناكر نمةل ضل شنو مدا اه ولخو نيم هيد ياتلكو هنينجب عفان نر مضة رشة ؤاغتو كالت ننلسورلا
 وطول تمرمساناكت يشر ناو مادا مالتن الكساد َنعدادذ اه هللا اعد | نش نيف الفاوحاهنم

 | نوزئام )لاب غلب ناش ادازا كدا اثلف ثفان ث يش دعبمل دلو مُْضرال اذ نينمدال اًرمهيل اود اوعو لوا
 رت مدان وجبه موب ةريصعلا دعب هلل الزنا ةوخال | ل عت اوخال انما م .رحام ركنيلتس ذهب ىرج أس نكي نأو

 هلا همساوةزجلازمءادوحدل زءوعصعل ادعب لزنإ يف هنسأه جوزف ثسضئماهجيزب نام داير حا رمان. لن نمسا
 نيح مدا زاهحسشل هان ةيداجب ثفايل دلوو مالغ ث يشل دوف هنساه جوزف ثفايزماهجق رينا جهه مافرنم
 الز نوكتن اش اذاعمءايهلض نمنيلِمملاو نيسنل ازمةوقصل اللد وا عفف ثيشننمثفاي هسا جوز, نااكددا

 مداطعل رامات ا تاناتشنإ ل عه فج انزع كزعةدطزساثلا كي ثاوخالاو وخال مازماول اذ ائبلع

 مج زسإأ طن ماج برم

 بج ال أو نجي فذدحوافسن*ناكانوةونلاو ءاروح ال ضر ذلحو ل اجر اكا ضن هجَوز فيه

 ءالقلابحءابجم تاما زرا لال شادبعو الا لاثراغ وطن عمتك نهلعوءا'َيلا
 دادزبالرزللاانل اثلتِلالعش ادب يلا رعي عن عزابا ميو نعكلن ل عزعت سني ادكع نجزم

 هتادبعي رعب نرعنعنابازعومد ترفعجْئععد ناب اصر جلع كك ابان قلل داذذاالاليخ نانالاز
 يمامة زعسو عيش )مال اذهب دارا أب ءانشلل بحرا د زال بجمال انض ى داوزي الجلال الإ يلع
 ةداذن بح ءانتللكادزا ابحءاستللدادزااًناكدبل الوِقباشل ا لحن دال انسممل اوراّبعل اج انعجت منن اذان ائوما

 ليلا نيزم لة لوشن ءا لاوس ومن لعد نمل اة دالخ ير عمو نجوسنجنرازعع أككال تف املا
 ةرما/ورتجورلةيرطلاداتل اذا هصق غيني لسه اشم ءامطح رص ىطقورطلا ةرتكو مشل !ءاطحاورلسلا
 نيكسئعييج ادن مهر ريفا كل وغجينمم :ذوعضوهل ذات ًةاذكاولغرش وطنا( لكواؤجو ذات رم
 ةكنوقاما هيل طتبكم كلا تزعل ابتلي اعش ادعى اينكت ماعطلا و بيطلاوءانسل ارتد دبع ناكو ىلا

 هيل صش انونير ناكت ءاعطلا2تالوق ماو انتل نمر ول اذ باع بؤ ص تلال وثيرل ن مام تملصدتسفر انشا

 دريل ها عش الولاة لال يلع ادلع ىلازعيدخل نيس ضرعمئاشلا اكل سلال كاب سعمل»
 راللالع تادعل اع سارعو مد .؟نراكين عبار اكءانتلاتيلل الا كابن درج امل سودا

 ندا عاشولازعناننالا أكءانشل اذ قّدلو ةؤاشلا ذبح لج ]سورلاو عش سالوني

 ةلوذولضلا دتعةز جيا سوملاو لع شإ] ص اود نال امس لعض دبع فزع ز نه عن امعأ
 انبااض زر عنانمن عر عباطخ ل انبةلسز عز ع اكشن اهلج نحنا قناني دووانن اني تلازم

 ءاضناةضانمءايشال دل اءاشل اوم ل اف تي غانا غل امل اءاز خال! لل عش ادعو ا انلاسن

 ظ



 اسف رعجأ ابن رع نمددملا و ةعماهلاةضانلا نأ
 سوم حيو محم ةرغالاو بدلا ةئانلاد لتعلق نرخلا
 3 هي دوطسش بانو ساس زار متم

 | | دس سوينبب سيسر ومي مب
 1 رغائزح راكد مسن ىلجدزن بل هدلاطيلطش الس تازريعزا ل (رخراطمشانئعبانعع ونال

 2 نمنع أكل ان اغللذ لاو اا لير شل دش ادوار مرعب فاناازاانشاوب

 لاتوآسومل او هبلعش اس اننا اننا ل تادكعيازعممالا ]هز عد ننمتلاركعز
 نا ثطتساف جا اب لاه ءاخاغسوبوتل ا ل ارا للص َسادكع ٍفازعن انس نس ادع زع هكا ازعل كاثوم

 رمي زرع كر يلهب ترتعش

 يمس دعما شالوسدل اك. ايو يوبصلا

 قطا زلة شلاش دكان ن انعزعيان.نا في نانا يجنلا نأ سمأ : هر اليترالال تايد
 ةواوب|اخرمىتعال لومف ]شدا لان ةتحلانإ ططاتطتصوص غلا نعيم امان مال ا

 نع دولا ءابلا مدت نيتلمماءاطلاوءايلا لا ودتردكاندكمب لاذع زك تاك افرك لاراب
 د نعت عاكك ابا عانناالبلط مانسا نمل وهلم ئشللؤلتلا ايف تمل لشن زمن الو زمنا
 َدلعََس ]هش |لوسر تاناوجوزت تلال لم نيتسؤلا كاغ) كاطع ادع زعزع ءدجزع مال [رع

 قلها زعنازه ب ناوفصزعكحل نمط زجونعزبازمت جاك تلا وسن مناف قنس ع بني نابخا زلال سورلا

 اوبر مامون ادق ناطنا سمسا طجز ضال اوحوز د اوحوز سر لاول ع نإ ص فالوسدل اة لاك الع

 | الا نزنلا,وبه النالا ذ بز ثلا ةلوفس امام حالا: ملالا مب كين جز عشاملا
 جاضالاك عزل اناطنالان أسم ذل نب اكد نالالا ذ.دكامازعو بش نار اتيال شاد والا
 19 دسار دكار ر عنادا تارا اةتوتم الجر نيسللرق
 علضاملا اتحامالثالاذ ءايىئاب واو لمس صش الوسدلا لاثرتل يلعن كج نكمل انش ادع هي

 دهن تء بلع هم و ءانشلاذريخزبك الوفي رانل لطم ار عاب عمن ص بوق وعلان ناو

 عل أ الزور شالاكل اضزازعذربازع بضورادببا اكتم جانملاذت ايلا ةلصلو ]ورع جتنا
 2 | | انتلاناساانرشلا يلوا اظالل اف جدن نكاامل) اظل ل لع املا لبكل ةرشلالع شادب غنا
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 1 تاعي فديو .راثن وسيف وتب ززؤ كأي زفانوإب اشم 0
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 | .١ ذك ءليلووقب بزعا) سم لضنا تلج انملسي ناكل ل يذجدز ل شبل ةلبل تنقاوذ هئاند
 - أكككنزدارتاهزمالا ادد عال مو لاو لمس إ] ص سالوُسر ل اثىلاز اهم ءللهب جوزتل اموري انو ضبا » ءاطعامت

 نيلي انيزما سبل انان كانت كج ادع نيل ااهن هدازو هلشبراتل العم اهازع ةوفل از اًرعسإٌرعمنع



 - جشم

 -ىىلح١- ١ لى [١ ل- - ى لى - [ -تح لل بابل ب نب جييب ممم

 اسلاورلع شاص الوراق هد انس! ككل اوخالا هنن اال نافركفطنل ورز خاني د حفل اوما |

 عندا ةلامرشل اميلع دئابارعه يبا رعت ن رغم عوجفت نسج ن قكيزع ولا زب ازعو او وما ازعقرلا
 هللياهنذي ءارمذاودوك نلوم ]ورحنا ايمنظء اس اقف لين اذن اعيوْرملا كرت نسرآسورلاو لع وصلا

 جلا ننساشل العش دعوا ل صن يلول زعتر جز ربع هلازبإ مق ظنت ابار عمشلالا كك لضم
 ةنؤصتلا انوي هلضف نمش امنع ءارقناطوكم ن الوقيملا هت شاتاي لِجورعس !نظلاءاسارقفرعغل داع
 ]وسيط اءانسا دقن للا ندا جيترل ان نيوتجكز هقل لدار هطممالم هند رتل نا عسر م]سوملاو هلع

 لنا توتلاذالجتءاجل اثر شل لسه اديقرعع اب ماس زعك ابيع ناب هنحاوربعيرارهتع
 هجين نفرد ناز حلانمزع هيبزجطع كه لع سؤن جقتفتتاتل غب لاكتضإلسدملاو
 لانة جالا هلا كتضرانعنال باش ل سورلاد لعاشإ] ص !اونسر نان انتل الط شاد عزاز عرص بارع
 داسنىلنإال اهفدانعالا بل جوه َسَومل اولعس لَصهالوسر ىملاد هوعان اكسال اباشل ال اقف جيوزتمل

 لاول عاش | َصس الوسر ل اف عبخانراسورلاو لع جوتن اذان لا, دلعدتداعمتون ل امن اهجيقزفرتعس
 نام ارق بلازغ علا |كمساوعجْلاب بانشلاورجوللسحلمسوملاز لي ةءابلاركنلع بابشلشعما
 تلاداالجزن ازال هديل انيزح رتل إلع هش ادع نالت دل اهداعن نحس ازعن ول نع جيل |نبازع

 لاطن ثم ثلث مباح يول ارث اذ احمل ابل كض ان مثعف جيوب نماذج هيل |كتضرآ سول اور يلح هل اص
 نعي خ نزيد دحئجلعنتيبزعةربلا اكل ايملاوءانشلا منزل اثم ئ لصلاة نقحوم نال العش ادعوبا
 لان جيوزتلاب عمان تبل اريل تضج ءانانرلشل الم هش ادبح نا ددع ككل ات ديحن صا مث د حل اة هافازا
 التل اجزعرل اض ءاثامثتداطغ لاف جان! ث تن شا ل اف ل احزعيل اضل طع ش ادلع اقانءاحئارب ث ةلضان

 ةدعمولاةءرلطتافا طناف ةدالق ملا من الوب لاعداد عاب انعم لاند محا رضجنعناكسعنبازعن اع
 اثماو قفل مدلل مل قفل ثمنل ا اهرظحن ل هنعل اص انا زنح طلال ينحت اصل الرلخح ةارملل سيل لوقت
 نيا دحا اهل انانركمطنلاوراثخا ]سوملاو لش هوتل الفن اقر لتلاليتلع بمال لعشادج يام زوكسلازع يخل ناو عن عز وزع زج تبل ابيب ةهدالا اكان مخ ل اطهر طخ باز الرهن اظ

 نايسكيكاذكب ال الخان بشكر كت هرم يجتلالا ناكيد تف هبسوهنب امير الا نااكءان ب

 اما ذتاوشل الة ياعم ادعي ازعنإ رع يوصز عر يعي ارا كييركفطنلاوداذخ ام نارتو ءازكالاركتا
 اظايلخ سوما هشه الو لان دانسإ |كركتلعل يزن ملا ذدتل وتل لهاذ الا
 ةنحدعجزمرلا ل ألعب ءونن اداء ةزملالافزمدل هز فخانكش نون لين مدل ءايضخ وارسالها
 لانا انعلوسزعةلا أكرينيال حمانا اهف ثنايا لس غاداطباد الاعب مفلاولبال'«ديلب ايفو



 | |[راجلسلةبسخإ) سكر ءزبسن الت لونسر الغل (ةهرعدمزعال:.اناءزملاس
 | ثزودينسيمانبن يب ادبترزنيلاناق ىلمر كت _ىلاز_دمشإلس كلوش رللاثن اتا
 ةّتلاطمت راج ةرلكلا نيم دربال اال ئوفختسا اذن ةلنلاوسل ىف ذا هل !سرتل ايل خامسا الوادم
 .ةايثككلا# كرد تلامس ]فلا هلئاقنولوتب |كاهيرمالا اعرق دال حمل الس ءاّتل اهب نود يرنال: يملا

 هةرضل يدع ازعد كان عجل ازعراط جنب ككل الكل بال مملوقكرملا سدو درب امام ااهرم ا ائاثلا |
 لانل انالذ ملاشا ءأحيااهللط ديري لما جقزتت لوقا ثلا لح شاد كتابا همس لارا ن ضن ارع مب اهم |مسيزع

 َ يس بمب يي عم تسرب انيك 1

 قءرظنؤاهنجيرلوااهلاءنسمّتملاو اهنجا ل هش اشنورا ىادللث ىلإ كت ند لالا لااا ةزدا ظ

 تل طيري ملاذ ان ان ناثظنل نزلات داكتدل تزور هيل فايا ماقنالازمكي |
 نؤسرملا: لمس || شالومدلثلاث ال العد زمزم زمن بتعز كمر ع لمنزل اع ةداذخنبإ |

 تعب انيركلمن لا سالكورلال ااهجةزخنال اهلا اهجوزتنتتمباناهضريرل اهل امبالا اهجحزتالل لما جتزت

 2 ادع نرباجؤثدحلا لل الهدر اع هلازعل س ني ناوربزع بوقت عز هرج او ةنعنع

 اعمج اهيل اهون نمد عكيام اه ىاداهل بهجت نسوميل اش اكد هلال ةزماجيقزتن يمل (م1تردملاوبلعهشلا |
 تمم اجل اثش ادك ل ازعن انس ني شاع مدا زم اًعيج ل هسنءد حا زعةتملامككلذ

 وفضي فسوب نا اهحزئال لامي ذاع اهكلو اهندداهبحراهل اج تيضددف علنب ىل قلاش الوسراي لاش سورلاو ْ

 ةيذذدل نوكتن انمطتسان الاء كمابلانال انكتب ءانتلاجيتتنلتمل انيك ب لاطاخاؤلرلا اهئ
 هال وتةلاطف كا ذش للان راسوملاو هيطش لص شالوسر ىلادشل ماجر ءاه لام لاةل عفان ميس رضرالا لافت

 :ميبزعالملازعدإ دا |كك هيت تلاد اش العش ادع ينال ك تخل اة مساللا عيت اكمل انادولد
 ابا افازامالل كح ءانحاوجتالدادولواركباوجقزن ]سد لاو ظع إل َسنالوْس لالا !هفجيلا
 ”لتلللعش اد نا انوكت لاش دح رجول ادع ل مازن عرجتلاد صن دج ازعشلشلا [ك متل مونامالا

 لا ءاوتما“ل اذن كامج:لم» اوس نوكتن انا لعالم ةلماجيزتف تامل اتلذال لاف لوبا اد ىدلو لم |

 لااا تاراعبرسي رانج يزين ظنا وزكاة اهتم
 امجيقلامكيمالا كبءابس اذان ةليجءانسح اهجوتزنالدادولو ايس اهجق لجل سويا مباع لص للود
 : كي نازفعذور بنون لبجف ةرانيمهستدمصزرإمنضحيم ميال ن رفغتسين يم لانت نانلولاناشملع |
 الهرم ةقملا أكرتاملا اح ازعبحل ادولد ثناكاا ءاذوسلا ة]رل اويل اويل هنباَلَص هتلثوسر |
 مسالم ثإَؤَصشالوسلاةلاة لكلا عش اد حوف زعنيع انى مال ادصزع بائد نيازعدإ اسمي نعأ

 ركاب افا :لحانل امانيرإئميفاوالخائثر داو مارا ذشادرخ لنبدح ىفداهاون مب اةاكبالااوحقزت
 نوما لوقف ]ضئاوب ,الخربوحأل لوقف الخدا!] ورعان ةنحب لباب لعاتطعلظي ططتل فلا موبمالا ْ

 نم م ل

 9 لاني 0 لطالسا ا
 اوس كو ام. م طلعنا
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 1 ةريصملاوةليوطل ني نيب

 0 انيكيلملوقب هتعمل انتل العرس
 م كر هيكافاتلا انين اطال ئه ادع نع ندم زعدانال أكف اترفائهتننكك 2

 107 :لرماعزتدارأاذ اارآسيورل ولعه ] وتل اناكي لاف تيد !مهرانباهصاضععقربلازعتدملا

 - ةئافلانالسب ايدك طع اهب مددناناهسكىلاك ةرظناو اههرتماظاهنل باطن اناها مشت ش وعسل لوتسو اهلا

 مودا خماإاع لوقع مل اهبطى امل اهيرعن ملغ ولات نبيل عر اولا و قنا جسكلاب تلا
 اهلا لعرع هيئْرَْحا اك جزل انبكلا ثكلاو عقلا ريك :اكاذا ءاطددةلمال اهيداه سكك 1

 7 ,ن نوبن هدب ناكوامداواضنب ىراوج تيجو ال انركاِلَعَس ادئع نازعز | ازعنائنل انبدواذهيِخاّرع

 اها عما كمت اجب 1 البشت ةرخاتملاومقطتملا لا يركب نرخ ضداطتل نياهجددذ تي كك

 عل ازعةعت 1-5 ا اانهرّصف امل |]مثيقو اوس لساَعب أملعَو كارم ا ةائضلاإ

 انيس ورزلا نكن نأ ب نمل نهف دانت اجت ولا عدل َسش الونسو لاتلاثراشن ذاع
 كيتي انمننكيزع همزعةملا اكن نزلا دن ملا تاب خافرمام هس ترحل اذه نوكي نزرلل
 ناقل لف اني ةيخزعز ع [ككءاضمب ةلمازعمونل انكم نإ لهل ا ةداعسُنم اتا عانوا نعراطعا
 |نعتن نيا اككءادوسلا ةل ايمانا ةاملاملبن عطس اجلا ةلمل الرتب الم شادعي نع ندي
 اةيراجكلامال انزلبلا هيلكس ثلاإم هسادئع ازعدب اصل ضمعبز .«دنم ادلع ن جن غ] جن قعر ئَرابسلا
 10-0 فرعل اضل عير نا يجاداطا ذا ياام لا هي ب مطتيّت + نافأه لان لاقال تاتا ككصضت
 نيجياينعتتمااك امتلأ ل شوال فم و نيلاجبادجإ ثلاناناهوجمئعلاست
 ا َتلادساَكلوقي اديك ييراج نلمس لاث حو ازعباثدنازع ]هلل مميرعام تي تيطوسمبا|

 ريما سح !اهجيز مسح ولعب ليلا ماما ةززملانيضتلادمذولادولو اتاني داما

 يدل اركتانوز تدرك كال اف خلعت ن فكل نية راو امم شرب ابل كلب هبالخا ذاك نما عيطتورلوت مولا
 0 ترو تايب مم لا جقنس عرش الو ارومح امّيعلا اهلميعم ةززمل ا اهلما

 ْ كالاثإب الن كشاالا لنسب اذن نمالواذع]ذهال ل "لاذ

 لالبانا موكل ايدك الخان نيم ذايب الو ديزل نمل السل نتكلم مان اي ركلاجج عمم
 1 حلاو ىعو لم ابراضلا ءدفر عيال ا دحو كاك ر تحال اناهنل الاجر شنمنا

 ءاشلااازكازف انئفلمصلاومط عل بن[ صفه وسد عم ءابولجاكلاثىرانغالا شاد راب زعم اتا نعياتب نبا هو

 دين الام از خا سس الود مولد اون ارك ادرك كح اال سورل اذ لم لست الور لامر غسيل عز هس زضنو

 ّرِملا العش اإَص كتلالوسر ل اه ىو لجل ]نت لن سولو ملونىل اثير ًمفيفمل |ةريتسل ادوأ ول ادودول ا كءانضل

 ديلا عل نس ل2 ينم المان اخلي ذل اكتمل ان نبخان هلالونسرإب اول اتت كحال
 8 السلا هلاوَوا ابونا تلوةنانصل ادضل نتفاوعنل | لصاوفيفعلا# 2 غلاب ناسح او ةييزل

 ذوطاروط و لعدديالل انيازل نع وركدوءانبلاو فل ازعننا'ل ملبن عدياكاكنيفرطل امال نيكتل ابن انعص ءاننن

 50 إيد ملا مككدلصنادالنملاورناراولعينرل يان العن افلاام اةناو بلم نون انو كك ى
 كبل مناد ءارم اعيدبل ثملخاوح هز معتلْغانإو اركتانزيخ نال انشا طر ادَحِ از عريب فازع نازح

 اح لاظو فضي الانل ة لج نعلولوزعِاس نا امس عنيةينم حاط ناز ملابسي ءانجا 0

 | هم اسس منان أكان اس كسل عيدل ائسل اذا 2 عم نمل عرول ظئمل احر عم تضاذ | قارس ءاتلا

 ياك ضلانرعشاؤسْشل مة ا تادئعو ارهاب الد يل يوصيعد نم
( 
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 نلمس رع ةيبلازع هذملا اهرضأ ب ةرانلن ماعلا وهال بيزم الإ كبد رلنلا (ل أسب ةملقنا
 نين ماا مملكتي جيل بلع نيسول ليال ل اثات المان ارسم اهازع يسحب ازهنارهم
 هر ما محالجدز اهنعرافاذاة ضر جشم ا ضكرل اهجوذاضعاذإولا ةيناولا ةينللاةينهلال إيرا امو
 ارم جازم نيج انانرضل ششي اطكترل:يطلاةيناولان أيسب ببال لسان دس الغزلان كلم
 تع ىضز تجني اكأال ل دب ةبعسب هج كان تبضغا رابغ ناولا كن انج جلا ثلا يلع شاع

 هيتيطلا مامأسلا ةتللاركت انجرح ل سويل ويلعن إ]َسش الور لامي لإةرثس لثنايلم هبا عبيي رذلا
 رمد أك ضيالش || اغوش ال غن مام كلغ فهرب كك الكس ناو فور ةضنالقفنا نإ
 ىلنالاشْماَسَو للم ْشإ]سش الساس ءاج سي مدنبالكداذو هلشول ا ضجي عن انس ن ليز عهبإ

 د كيد مكر فخ كنزا اهن.دكن انا مهياطكل انا ءوطه بؤتاداذ|وسْيْش جرا ذاو ونقلت تلضداذا ةجعذ
 رج امص اهلها طوال اعمل نارآسورلاو بطش ]سه الو لاغف ام شاكرة كنرخا هن كنا
 يلاولمْساْلَسْس الوم داهلان نانسز ساهر هن انيرعدب اهصا مب نعؤرل ازعةدمل'اكدبهشلا

 «رنيإم كوالا اوجد زم انشا اهنن ف ةريزعلا اهم دلال! بسانل !طيوهلل سن دل !ةرتمل 'كيانددزش
 ااا هلا ليسا نانا دايس اول مضلل
 | تاناكل رانش ادع نازعت بدال اكل متل العةظاسصلا رجال اويصك واهل او نانصعل زم هناكد
 مش ادع ار عاسن ادع بوش ناو وتستمر ءكبذوعا سول اوبل عش [] متبل واعد

 م نو ا م ا را
 بنس أو ارهنملتادامجززيعصاوماءانب| ضنا سودلاة مهل شالو دلال عشب لا

 اهضالؤتتراهنؤمة دش اهموثن مدان دال بنو اهتنؤمتفخ ةلل':كر نتا لعشادكعوبا لاه لاغ 3من عركم
 أ ونلالكانتل ةميدلع هوم ايمزعؤرلا كمر نكاومونيزمداطر هسة لمة الكرز ناكددد لي
 نام ٍث زعل اهحررتعوامر هم نكمل امو افلا! لاو ةام افا كلث ذ موشلال انفراد لص ادعو ادنع
 نعويوخازجطعتلل يعامل اباكؤ وضم هيلي خلاء ثلا ذط مانتداهجرر مع ل دباؤجدذ نونو ّتقلاذ
 اهيمونن هما اتافراتلاوةارلاوتبادل اذ ءايش الخ وشمال انتل ليل شارع فزع يزهربككن نعانهتسإ
 0س تريم شا عنان مسرالااك انلاداْنَصأ تنمأت ثرملااهداهصداهرذمهلف
 عبير كوعرم عيد عم عماد انتا شلح نول مال اذدا ]تول ذل ُساَوَصْسا لوس دلع
 ءائيلاطناالا لش كلل طمش ادكع حا عرسان عع اذا تاس ننام بالخل ازال زمن أك فلخد
 نهنوومب عمان رهنض نانصا عند ءانتلال للاهل هيبزعقيم يرغسجعدايذنب دعس لو بكل دب
 زيلازثك_ امج معاج ةربلا ماد ناني دح ال اةمصنلاَذ لاث نسب لقط هنو عقم يركز ونمو عيمعبد
 لل اكاهحوز لنجوم فر اهحوزَمَمَولحلا ةيسىا عمم بركوزخا اهنطب يتلو ارجل اعيرم عبدو شحم
 نوزخأ اون ايرشالازبالاث نوفنن !يرعلإ ]شوو ايش اين نجب نال ايهنيالف هاكايؤإ مل ف ميسر طجن ل ضوه دل
 ئلؤلاة يلا ةلمللالش مر ]يملا وشل اناثخيلَععممهفسنع ةل جربي الز مشل يعول ل ايمي ل شيفر سالا
 مهني هشطاد صج ا زع حانصلابد جزع انسان بزم ل هسزع دنا اكسصلخ هنماهلسب ديالو ملا ةربكلا
 !ؤك[ززم]توملاو لعشإس شالو رجة يلا ان جولاتلا مهل دمج زي وسوهرحاابانسمسلا#كريزلا
 رالطءىراوجبا كلور مررك ال: زازا امال نادك الفران ئي دسذ لخديال كام وع دزموخ )زكام ءاضفا|

 باهي نان هسازعد ادع ديوخازج )ماهي ل اضف نازعدح ازعة تدلك اهمونو لملاك

 ١

 ظ
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 0 يي يصمم مو حس دع «دىوماهنكلأ
 يراهفل اود ناكل اهيلعربستة بداالو ل عامه ر بلو ىوم اه كل ناكأماهنددد ويلا هرمالاملا امتنا

 جيك ضير ني رانيفن نزع ان لام ذخال "اريل !اهيدبو كندي مج اظرراالكل مع امهطرصلو ىوماهبف تربل
 ١ 6 ىلا اذم بداهومملا ارنا ثأسب كسلاجرل تعض نار مل لام الكلاب ئخ وعين رانش وخأ
 ا صقر! ءلالا ران شاد نوجتلحىنلاو فزع اانهورهدجرم هيرو مئافرع مران 000 وغأ

 نعمت ميدل ءاميجدحاو له نعمل اك رك ]م بت ن ضان كلثدص الوراق زم يوما
 دقيشفائمز ناكودكلموجلسدا شلاش دكا كلة غلا زعل لاوو نعناتع برع
 تيد روسو سس هو ارنا لاقف جقزتاناتسص ظ
 هنو مانلاو نضل هنف قشتلخءائّتلا ناآلا لاتاكهناراغاو ىلا رسحملاو رم الين اركض |
 روةيودودولو ةأرسات تل كرو انعام !رتلفز م نم "و لعشزهخ / نمط ف معالظلإروُسْءحاصل لمتاذا | ا

 ةلمو طع ايجوز ن سالو وخال ل انس تاذال فعةزماوهيلهمزلانيغالو هنزخاوءانندل وسبع قل 0

 ل ةريكز لا ءملاوةل مار الاب ةباطصلا الر ينيل نسور يكل ل ذسس اها قيام أ

 سك شذا تاضن .١ مأةبائم نامل يالا نجمنا ملل الولاد
 قانا كر اجر غياسرلاز ل عشإ] مشالوش لادا تلال شاد بعيار عن اع داحزع ا

 و كر نقار والو نط هايد ناس نوفر ف نازل 5
 ةراثاوريشلا مون يناهكام ىلو لعل سا ازيرتملا استانا يزحن ذو ث يجف ايءاين نول ئدحا تبلت باقلاز قدح

 الدلال رطتفرل نما هنمراطعر طفش جورنال انه دل معصب اةساحلا ساونا ذل انمعمص

 ءصلاهجهراتلإ حا هلشمو دانه نمداولخد اد جين حام هريدئبتومل ىلا اباه ذ انما غفل ادمىاعا يدب لعماطداو

 ا طة أك اؤسنلا وادور يت قتلهم كوز لكلاوض انو ةيَرملاةرثكوداملخ مينسحادير اقل |[
 لان 5غ شل إذع ننؤلا سال امل نك ٍنارعع دنقل ادابز نعدساويخزع | ْ

 تأصك ١اؤحورل ب نوجا ”مدالو ,ايزهمحوأو نهج او زا نطل ولد ءابركاني اسد انت ذك

 بلخل ثلا .لعام دسار وم فازعدا غن ئح ازرع ناؤغسز نايت أك عنمالوالا ذنوج امرانلف بتل
 راف ةرملالالل محبا فورا :اهرعف ةباطمللاهالوسرإبكلاَض بلال ىلا ثدي قاع مارا سلال[ لسنا |

 .هينيثاذذ جوز لععداالو دلو طجوح يلق ءأل انجز تمل بالدبكر 0

 نعورشاءززع)هزعتددلا» سم اصل انجن ل الز خو رم بيتسم أو لاهعا ديان سن
 اشاد احلا لس ول هيبايشإ منازع جيارممحا
 ز ةقملا أكلات نول اهنط ىلطاذا فتراه اذاسيطتو هيل ارظناثا هبت ةءلس وز ئيطضفا

 اشرد انا لاتتشالث] حلا لعمال هلقننلل ون جي زمزعازعتبتعي لم زعل اه

 اذاوسضة دوم ذو اراض ءالبلالعاًمصواركاذان سو اًمشاا ل نامحو :زاك] خو اس نإ يخإل املا همس

 دعداتا امل اث شلال دانلا حلا جازم اوغمتعايي ونامت! |و,لانيواؤنن ةاونعْراغاذا ظفر اهلارظن |

 ' مثللمتادجي نعد أك انواولعة هائج اين باطن او هت اطارات مل نحف نس لب ظ

 الفطن ةمال وكيد لدا هلال هلا نمل لعش|لس شط لون غر

 0 رلعرسإ ادع فازعملو مت رطمزع ح انج نيدسسنجر_ابعما نون رع نال كك ذماملا انيس ناورئلننح

 ةَسادةرخاك اول تلزم يدق :لماو الار اسمو هَ وعىراون مساوراو حارا ضزموملا شل انتم

 تهلشائال انشا كلنلاثل لل طعشا ع فازعوط اعاتت نزعل ايم عادا نوما انعغأ|



 اء نلاثه لسد هيلا اظن لإن َرنال اثم نفح ب مالاو اوما الاو در يظاثقلا دادس
 بيمؤماداكرتال تيم لكلا فاجعل

 اندسل لب هنخاطر امل عدنان اذإلثن لع ْ

 لَعوانلاةووْح لصف تبتمأبو :روقا فقتل ايم لون ثيم لس
 لان هان عضال زع فر طنب دم ئعناولعْز ريش زكري كازو ع نبزعمذدلا لاجله
 لم+انالولو ل اهتلاذادساو وول ضل لو » اجا ةمتج| سجن ازبار شع ةوهشل اش اولي تل طعن تؤ مال

 ت2 زلازعفيبلازعت ملاكي ناضل ست ةونت عتب كة ناكل وهل ءازجادد ع ءازحن زمن بفلا
 5 2: ةجارئءنالعساركمما (١ 1١غ لع .رءايبإا

 كضنتل ا

 الئ اتش دبع اعيال نوم اكلمه كنار يبشد تريلا ١
 :تكنئتوهشلاءانلح ناد اير ثعةومامداز تحاذال امد مشعره صربصت نا ةِلمللْزعو حشا

 دواتلا سنو نايل اؤةست ءازسا و ثعةوهشل واجمل ادت نال انا تلال دج يلا زعتتع كيو اصح

 2ع تملة أكو مد ساول ايلافو ةمس ءانغل او ءازجا مشع منسي شو ةيموب اد فو معيش من اهبل كلذ

 فاواسوة ساب اجزم مزيةوهشلا عزت ىلاعته نال امل إِلَعَس رع ىفرعمضر ناكس ناز عن |مْرع

 مييننيزض د نوم اند هلمجر مئاه دات ازم ةوهشلا عزان اوم .شيشبا لعن كلذكو مئانح |
 كعور ”اذاواهئايجْرمءزجّض د ثضاطلاذ ان ل اولا :دحاؤوهانقل اؤ عت ءازجا ةرصصاْيحا رتل قداّلا ا

 #فعناو هاه زا بهذ نفاذ ءاز-انه اه عَوءزعمذ ثدلواذاو+ ءزعصن ثعزفااذاوءزحبمذ |

 9 منيل لازلنا عوافالاءدضامناكس تضف شاري ني ءزحاةضاؤلا
 هى ىهالاانج نزين عاهبزع:نم اك ةنيول الز مول لذ لرجال لذ 5 انكلأا
 ميضَو لا ظن اكن ماكتازعلاربِلَعنانن/ مم داملاندبكلا نانا زعد لاب |
 | 1 انفوضرالاو ةنفؤكتولمشتال هي [شاناياباكدي هنئاماو هد |

 ا

ٌْ 
 ظ

 ظ
 ظ
' 
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 ءاهلالتكم هلشارسارجبال او دنا لتاا طعنا لا طالعت ل ل ةدانزهمنَلمْعأ

 ديل سطل لوثمنان نتاع قرنا فل: نادال كارا ؤرماف رك ذام ثهترلتلا | ْ

 روي دف كضزال او ةكفركت هول هفنال نا ءوجوزف هني دو, ةلخ نوْضَرْن موك اياذالامرسولا
 اه ةةننا|ك ته اننا, ماو درك ته ناهس يثيو ازال كلو فجل اقتنارغلانرإنزهمز ْ
 َدَعْضإِؤَسْس انو لان طءباكن انانقتتلا نر الون كيوان اننكآ فانه اتت هر نعوذ |
 ارجع مدا كرا ضرالا يركن طولت نام هنيدو هقلخ ن وضم« !ءاَجاذالسورلا ْ



 0 ا
 فقل داو جلت ب دكءام اعاذإل انهمض اند ناكن انش الوسران ت تملا وحور هد نون

 يناءإو نعاس نمز اب روك ان منعوجاَرعةّدعلا أكيد قطدال اة زكلمواعننال نارك
 ا ايضنل نتن عقلا ادكعيل رعود عرب اب مدالد هدذعوايفع توكيناؤنكلال نامل لعادْبع
 ١ نعيش لا لضفلابقبجزعنانازع ليلا نى دانسل زجل لاب ملث:كلااعش ارك بلازع هكوررع
 هرلعمت )آبل ارطنلو عب ذك : ولاا اَعَتداضلال امو هلو لعهشا ادّبعى ا

 أ كانتشا تاالون ةنتولازهلعس | ]صن امد كمانت ها اثونيوانننل انتانب لاثيد كيل عدالواج السوم

 ف تان تنيك اذنه قاب ل | هنو دة داونكرضرالا جو ل ءاهثناكانرا تن لم طول
 قت هركيلاهرعزص نون ةيلقرع ا از ديان اكدنس مدا, ع اذرشل امم اج

 كر يزل ديد عامضد هوالازبدالاقللا حقد ةَسول اول حاس الوُسدّوال ارا العسادجع نع

 اشاد مهكاتااو اعل ورا أنا مضت بيات أل
 7-2 الص عاضتال ارم متتو قي اكرغض د قده مهم نعل او ءدحوملا ءانلا اروريعل !اداضل ايرءامض

 فارين ادبعاشارعتإل ان اكووئاؤ د هاشنر ال لع تدع فاعل بز عرلاس ني ما مز عك#ل ايل عز عون بع زبازع
 هللانوس نال انتل اع ادع قازعراةنازعريمعيلا نزع ةرارز نازعج فل مدا مماوامهسال ل اظ

 تك اعتمئا هونكلذ ىفتللكفد ومالا اندانقمنعرلطل ادني لبعض جوز [سوللاو هيلع الص

 ١ نعتطعنبكلازغوللازتونيعنبازعتع كك لانلاعنش نانمدرا انا ك1 سواد لع ]ص الون
 مثلا طمّجوباهب بذله هيلع خذ نذانل جر هيلع ذأتس اذار لو فمع دنع كل عبلإتلا

 كاردذاقعبغرو فو ززنألق هتناعار نا, ن آل: كالو ىلا تبطخزات انف كسلجلال اًمفهلْياسوءانداد

 نسب تي و ا ملخو دق م وبرغم ٌةجاحو جمام ول

 كنب ىالوم اند ن خب دذ بلاط قنة عنن 2 انوع تع دل وتيرة دميل الوسم تاظمذاراتلا

 ملاطونج بارا لجتفاعداقن القل اهلج !ءلايرامرمس | فر لل لئوف زوال اثم درت الو ةنالخ

 ١ ومال شازسحوراسانإ :الثالنا عجول ادهِيلَعْسإَلَصس الور َقارعوج ل لاقي ةمائل )مازن اكالجد نا

 ناكودب برعو هيغل ال سورل اويلعشإ] الص الوسورمهفنادوسلا حابتزمناكو اد اغاّجاتمم اممد ايصال جت ناك

 ءاشان كلذ كيلا ايهيفدت ةريورجملامزلي نا ماو نيتلمشم انكو لولا عاصل برم ماعاص هماعطب لع قي

 كروس هطنا هيب ىلإ انتل اجران جملا مناضو ةنيزمل اجامل هانم مال نالا ل خيبنمءاننل نك وحشا
 ال رااتلا |هلع يطاق نكس لعب ابالاماب كتب هل ناكيم كب اونا دز مور للاب هم دقي نمر زم زنا و
 متلالعإ ع بابالام ءاوباتج كلذ دْئعْأَسَورلا اولعن | صا لوس واذ لاق رع دم درتالث بج هضنرع

 اهون لفة فقس يللا ين مارا عش |ٍلص الوسم نا مثلاثدلاج طعنا ايا طاف نكسقاد
 | ثمار هِيلَْساْلَسَش الوبر نإ وطةجاو اول ريميل ورهزاهناذاولظي نانيكاسلاد ها افصل

 ١ لانك عشز عش الوسم م5 ل ءدتع أكاد لين هزل آو دهرعسلاو امملاوملام

 ,كعور ددل هنمزحر موبطاذر درا وج اتنراسورلاوريلَع هاو َصْسالوسد ناو مهبل ما دصذ وتوعبوإَسَو

 ' وثناد انش الوُسرانرعوجملل امن كنرحاو ك ان عل كئناطاو كنرفاهب ثففعف ةاما'سيزتولودوجابمل لاف

 كاب رسم الور لاعبو: ماين الكل نالت دال تتحمل نشا وو قوموا
 زعفاعيضومل ارا د اكرم مالسالاب نوشوائرش ةبلمالاذ ناكل نال اب عضدد تشان ارنوجاي لسد

 ازيطاو : ايو أه زا ةساورخاطتو ةيلم اجلا وحسن اكان ثا تالا مذاوا لذ ةئط هانا ذ ناكرمالتنالاب



 0 ا
 ]ناو نيط نم اعيزعش ا هنلح مداناو مد[ز مرو معد مهسرشو مشرف وره دوساوما فس اموطكموبإاس انلا

 أ لاالضن مولانا بلغ نابل لازيدتالو وجاب احل امو منشن اول ممعوط ا ةنفل مل سبزعش امل ابحاث
 ار وج لطن ان ثءاطلدل اكن اروح جوز كالوجوهَوكبلار1سولادئلمش لص الوصل | | قالب ناب د ضاع از اند دا زالاوبوجاي اطال ف عوطاو كيش قتادازل

 177 00 ل ا الا ال ا ا بول نزان نذأتسآف دلع هموقْرمْم اجو لون طومد دل نيدانز ىلا سولو لس لص تاور ١

 ظ لسشالوم واتح يزجاب نكمناخدانضال سان ءافكاالانتابتف جيدزنال انادايذ ل لاس هبلَعشا

 ظ هنبإإ ما ون هظانهبالعن إل الزنانهبانشاكل وتبوُطَءريوج فرصناذ ذنب خانة اؤكدعشا

 1 | [|«ة!اناط اوي الغرشىلالدااهن املا ل نرانامددخ ؤىعردائز كنب ءاقلدلا هلام ثممتنسّورلاوميلع
 | | هلْبإَةَمِولادِلَعْشِإِؤَس شالو نافذ اهللاثفربوج هيدواخت كم همم ىلا مالكلا اننمان
 | | عيزكلريوج ناكانشادمل كان ءانل دل انا انارعبوج جو راسو اًومِلَمضِإَرَس هفلل وسر كل لولا
 هلل اقفليوجيلفال وسر دالذ ثعفاروبوج نك لصد ربالوندن الاعب ان هيض ولاد لع سال َصهالوسد
 رييجز|قار كاوا, ل لاففراسو لاو بلمس ]سس الوُسر ىلا دايز قلطنامةكيلادوع| حن أ مطالب ابجسرعنوجاي
 بار وشل اهيل نل ام ءامل دل انادي ا عوج جور كلل وقيس اوَبلَصشس إو َصس الوسد نان اد كانل امرء اثا

 للنكت ؤلاو نمؤمرعسوحد ايزل لعْشِإ] ص شالو لاشغدانسنال زمان ءاذكآالا جوزن رخو كءاقل
 اوي مدعم اهلل اذن هله لعل خد و لزةمملادايز عجرم هع بخزبالو دايز اي مجفزف ةمل لاونكراسللاو
 تال, ربوع ن ثلتال كاش سو لاذ لحس ]سلا لونمَتث ينعم ناثلنا لكل اناس العشا
 دَصْش الور ة بلس وزف هموقملاهسزخا مجود يبن خاندايذ جف وج جوزف ثرتكؤ سيلا عشا لص

 كيلا اوتو ض كل اءلاول افرول اولسر ارثاهو ايه ددايذاطزيخل ا هقانصزمفوُلَسولاو عشا
 اهتبؤءانل دل الجدار نييفرعوجاوكو اًءاشموا نإ اوهدالزناهلاويمداهؤيهفلاثلزتمز ىلا هشلاد لاف
 ةحادسا مد اًمكاد نامل ايلان ل زراف ثيبلاةيوازىل امام ةبيط جيدو عاشمو تبىلارظن اطار اتاذ (نساهيلعربوجلخداد

 | اًيلاثلازام كامن كاسم كا :ضوبسل اناسو نأ ض ون وللا لا هلجوز ثجرخو جرخ ءاذنلا عمدا تلف وفلاعلط
 ءلاقاموبلاناكثلمدانذ نمل اومحاو كلل لسنة ملبن اناكاثلف يرن ءانلاعمبوتح ا اامكآدح نزلا

 ْ تمام الودي ىتاد كنايفإيمل لانا ودل الم هش [َلَس شور ىل(ولطن اناطوبانلليران كلا هر شن
 ا ىنلاام لولا 1 شاّسوتلال لان وزن لت ث جوال لعاط نكلو احا نمز ناكام هللا دالد عبو ج حيت

 ظ نا مارب هان دال هيلارظنالو ملكا ف تمم اهم خد ث يبل انتل ضداو ماس ابدل اناره نا ل اف هنس مترك

 ؛

( 

 1 بتل 2: لل 7تبت7لسلللللل فم ل بيتي يب ب

 ةكلوشوةنادلاة لبللا ىف كلذ لشي ضو جرو ءازشلا ممهقحاد اسد امكاءنإلل ابل انكر لف ثيبلا يدان
 اشاد ثهدورانز نوعها نانا ذر ظنان انتل ادبرب ارنا روك دج نإ ااهملكيرخو اهنم ندسراوةئلاتلا للا
 لاظءانتلالامهتؤتاشانوسرانل لضم انا ارم وجل لاشن متل !يرعتامارل لاف عوج سول اور بلعمشا
 داتا َائِبَب لانه ميزا لركد دمك شن هب ثفصو ام تال ذومحد ملول و يلع إل ص السد
 جلل اًضاذادلاطد ان انين دترلواهرلكترلوهيلارظنزلواتشم ثنا وطع ءانسح ا ارِلَع تلخداواءاَس
 د ىنيان ويروح ككؤناذلانيركدو ءرطع ءانسح اف دامو اسف ثا داًمساوك ضد ذود أب
 ركتلإ سيما مّفناو قاطعا لع ءركتسا نان هلل فالو ذا جان نيل[ لاو ءايرغل |عمونوبكو عض



 2 ري ور يبس مع يم

 دكصتتسم 0000

 سس سي د و ا ا

 هيلعاتو اتاندانزىلإلَسَو ملاذ اعمش | صس لوس لسرانىلاعتهساءاث نا ةلبللاصومضراو اهم شراب يكلم [ |

 ب مودل ةدزغف جْخْلَسَورلا ةِلعش|ؤس سالو داما نيرعبوحمملذ مولافمئشن اناطفرسوحل امان |

 ىاهلاملاهامدابجت بر هبجه نأ هةر جدني منهن جالا ذأ ناكل غ ا مودهشتسا

 ءاددزالاوْتسواجحر ثقل هانعم ض يحتل عض ةوم بجرم || عحت اجرت كي هلل يحد ىاابجرم ل اهتعستملا ناكل | ظ

 هفيقسلا طل اءاخنال اوةغبلا ةمجيفلاوزل ذل !ةضانضخلاومملاوةدامعلاةلمهملاب ةماسدلا نص هبال امراغخللا ْ

 00 يدم راهظالاحيوبلاوهولعف عْمَيرلإَوسابلاو ثدضاكرفصلا ني

 قهثةحاطاذالكرلاوم وسل اي ةماغل ادينا شن ا وبشلاو ءالشل لضالا ذ ملأنملاو انحاكت عضاؤمو ا انمكاشم ثلا

 قع ةدازعان انجاب اكس ) مام ةيعانب بانا اشدرركتلااه ل زل ملاوي متل ْ
 ةرعمع نع الو سداب ل امل َسردلاث عش ]جويل السع الار اعط ادع لارعل اس

 لطقغرشاهلع بر شردل ل اًةمامول اس الوسسدان ىرخاو ل اًناهتلئق دق لاف لان اهون ؤماهلضت ن احا انا يملا ظ

 ْش دلغد اهل اهلخ دورت !اهرخ اناهمزقاهلخدامث لحرس ط قف ل اي لجنس اهحوز نكلواهفىل جامل لام

 000 انهنعكلؤ إتفل اك ىل لوس روش لوضو#ن ىلايضرا اجهل ك امفاهنود| خدام ثاوورثل اًهسرةداجلا

 ارا اجا دادي مريم كاسم تور اع ضد اخر وبخور | راس الص

 ا ةيملا[ن ألي صندل الن نفامز مم كفيت
 قس اجر سب يبلحو ةبديصمب ةبانمالازع ةياكاهبرمف ناكذ نذالاع نيل ازيبامنيخلااءانعاو ةلمهل امض غلا

 لع انه لعد دعا عزو أكيشلا ةوتباطه نم او كلذ فوزا !ةّدْشهتباطاو ل اان زعةبا'كنيلعللا |

 5-5 اقيفاييش ةرعبل ال از ملحزرمل اهراس نلمح رع ةدادزن عربكمنيازعل اضف
 أ هنو اشف م لانمسرقل انعن ل اةئخاال الملا امهيلعز تك ازعل ل امفراتلا امهيلع ني ازب

 | بلع عر هموت دّيسوم الذ ننال ليف هع اضل ن ىلا ىيناوحاشلا امهبلعن يح از عر انصار ل جد

 اهلويئابزمدلاظدمقديستا اويعز فلاب يشملا اذه كرين حليم ااا ل زاقنرلتلا هيلع نيش |
 رام هب عركأد ةصفاثلا هي جاو ةسيسخلا مالّسال اعفرملاعتهللاتانسلع اما مما غو ىرا اعنالاهاي كينيالزاراشلا

 عي ادع د از عمور منوم لش نعل اضف ننازعهّسارعإع يلم اللول لل اهتم ولالذ

 تلق هيل لثكت ناو اضن كلم ادع كلذ غل فراشلا املج لع نرسل ناك ةير -جقرباتلا اهلعن كانيؤحنا ْ

 د ا مالسالا«عفدهاناراشلا امهم نإ ايل انك ابكتءاناللالس صن

 ادلع ابان غنا قود املا ير ياعس الص الور تاتا اجا مول ول !امتاراسم لع مولالفموالا

 كاذومانشاوالل امنيْسولا ماك اذ اول ااقثلال ا ءدزيملساثلا عمضب داىااذإاجّنعَف رح ةنعزلل اكمل !ادنع

 طول! تأس نانا انهلع نط عدكلو نينو ماوه اس طلاوالف ل نيل ل مااكاؤرخاناول ان |

 هو كدذناكو للا مهله زحل ندد لونمل يحلب لع هيخال اكرر انت انا ؤطومد الانس بج

 دبعهه ادعى رع هسارعة مل نعد :لعلا [ه اهتطختررياوَرلاه ده عل (ّمْسالو ندد هدانسإ الوصل الم نور يلا ا

 بل 1- ناو ايد ثري امرا املك ةئيذملاب نيه نارعتب كلل ادع ناكل انتا نأ لبزن عل نمحرلا

 | ىهل رشف مياماراسلا امهماعن يحتال عملانلل ل اربع بكت كلم !بغ ىل يعل لمكك اهجقرت ميلا داجؤتعارشلا

لعالوث رظن نا فنل الذ رلولا ذ غتر يصل اذ هب لق نشل فر كانك[ قت انملع دقو كنالومءاوبوزت
 الدلو 

 - ا ملا

 -_- ا ا ل سل لللسساس_



 كود ال نعد بل دهلازهيطدم لسع الوسد توجرسل د ادداولا) هبضتساوويصلاةميدجتا
 ةابدواكر ناكر وف ع اهتعدام هيون هب دسم ١٠ قم ءو]جض ادار! كى عتحرج وسع كلمشاكاماو
 نارام ماع مولالفمولل هذ طمس اهب مقداد مائل شاع فد دقو عماز عش هلي كلغ لات
 كل! لهدا ايلا مشل ن نسوي اب ىلا لق نايل ل دنا ىلا هبل الرف اتافرالاطةّتلم ئ امولوللا
 *٠. |[ بجنمسوىانن ملدا يش درشلاولمتول ناله نسا اهتاذ كلذ سالى ناي نافع اشناامهّدلع
 7 ماع مدام لانشلا لما دسانعلنمرل انساه نمنع زارع ة_دز ناز داس ردا عشب
 اهي كوش لعضو رم ل لوغو نب فؤلمابا كن اؤرح ين مل ادكع ل لتكن الوموه جونو هالو جاءكم ا

 ل مولالف موللا هب بض ذاَدَهَصق ثلا هن مئاو بي خ] كمال الا فدلاعن هلا ناراشل اامُهيلَع نبسحت يولع هيلا
 ةنمرقل لاف كمل ادعى امال لفن النار كلذ ث دراما َقاخ :عدراماوةّيلهاجت!مول مولا امتاوراسم

 باف شاعت نر شاطدر ل أس ان شدا كاذب ناننيشح ان مالادعا انههنصي اكان نسازبك ا
 كي اني ني اميرات انهن اهل هلا ىناطئول سافل لهسزع ءدانس اشم للمال ارنا نونيع

 مياعال نللمربارهش ندر دزيلن تنس ماما نانا زخ تا امينا كن رماغ نيهادكع نال اقوال اهباوهانبو تلقابشد

! 
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 تار اكو هنالوماهنا راح ايما فرجال وطواثذن هيبادال د انه بارض يلع ل قكت ني نلعب تسفن نيش

 مثيالمامجل انعدم انه قعيكالا ان دنعئلاطوقب اهيل يل هسل ام همازي حان, ىلع جو سان افغ
 بأ لالءنب نع زيير ادخل لضسيزع ىرائَسل ازعرادسناورحال اوهام صر ارجو انفبإح نيني ا

 جرو يمل انل اننا بلا ذ وجوز ناذوعرتلاف لوعتان اشم اي لاق جداوتلرضسك ان ماشهوقل لاذ

 ذاك لوفي هتعمس همن رغمج عل اناذنه ثذخازسعم اهرض ل اذ ئاهونؤس جرت رشر قفل ارض ل ايلف ْنم
 انكرعك اضامانم ل قال انرا للص شادبعاب افاق ح جرا جر ل اهركحو فذ اكتيالةوكؤامد
 هلل ادبعأل ل اًمايطاخ كنت اذاثا اه ىجراخ ال ان كلذ تلق دق من او كس عع. كدواذكمذ بخاف
 كبر اثلاعديا واهو رةدشل !زعاننانس ىلاننشاادكلو كموخذ كبح وك نيد غؤتكا كنا شل طم
 راش طال ثارام هلاب لوفيوطو جرا ماظفانإ مجان ل شمل هق | جرا زم هب هدأ انلضغ ايي دل منن نا
 نعيزمك كاكتلا ثءاصنلائانم .تظسم أو هانم دوقزع جيانوهن باشا

 كهلان عد ازمه كك ه نيب لعاطرهقد اهجكت دار ءذخان لم ارال موجقزتالو كاكشلاةلوجوزتل ا

 نيازعن اوفصز ع نايسلا [كهلث تن رالع هش ادع ىف ازع ةرادز نعناوفص كي ةرادززعركمنيوسؤبزع
 هسادع نال م لام ةرازز نم اطلدمملا دس نجوطاوكز عرض اعز يض يول وز عن اكس

 ءالاغف ةداكوا ةنسؤمالا وما شاو كف ةراذز لاثم ءانتلازملبلاب كيل عالى اًهيردرح ماانجم جيت كاز طح

 النانلوناووانلاول ار رايق ايا نللوخن هذ دصازعو لج لل تاهو ل هاني إنش الع شاونع
 غد ابين مدا بي د نر عتعاكوتثل اعوان أبل سن هدنة سدءشتب
 تعدت ل أللي كليا فورمملا ةبساثلزمؤلايرتيال لنا لع شار ع ىفارعد اني نسج زع لاس

 *هيرشنلرج وبدي عدازازعنايد مَ رح أكلا باذن يسلاععصاناباب ةيفلاو موقع
 انه كف لوتال ل اهاحدلاذندلمج تام كال ال ل اطساثل جفن الضفائر ايل ش ادار
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 دن نيض | رعيلصن نأ نة بوععي نؤمزرعل اضن نازعدما
 ةومبلابانيار ىلع بلو ائيابل عة راما لمالن ارش ئ طعس ادبح فال تقل امرا نليففلازعاطارخما
 و ميل احر مالرافكل ىلإ رمومحّرالف لوتب] وزعت ا تام كلوز يالا وال ل اهف وبار ىريالّ من اوحوذاخليلتالا
 نكيولزم يوننان اه لجبال ناوثخا قااشلا لع فمي وال كل لاق ةراذهزع جلذد ل يجز عشا لازما نوانمدال
 أكريلعرنااهنوميالط نيالا امعضتسلاّرمل املا امد تلتاشنل از مابلاز متل عنم ام لان ىمالع
 مع اك ثداطت داب مل شل بج عيمعيلازبازعن شام ثوانى داب هل ثمل كير عاشول انعناذنالا
 نعرشل طع شارجإئانلاس لا نانسَنَنادبعز عرضت ازعزيسحلل بي نانس نس اربع نجيم ازع

 نول جرتيالل ام مدر ا سيالوشد بدر عرد وطه نمؤلا زل هتدازعوربصن فرعلقىذأل ايصال
 بصانلا دو عدد نمؤللا ناو أهلي ةنمؤم ف عضتسلا جقزتثالو ضمور صاثلا جريل ةمبساتلا
 ٌيرْنِونعلاضخنبازعرمجا كهل هئاضترا ءدعب ىاه درر لوقت ريض هجر هدررت طصاّل السالب

 دبعؤال كلذ نيركذ فز ةفاوم راسة و جيرفو جيورتل اديب طه ضب ناكل اقناع نب نزح نعيم ؤقعي
 ناكون يعانب ناجع وتس دوز عيا ايس نوفرميالن يزل  هلبلازمشن اناث افق ل لايلع هللا
 ةوللطواهلبلازءتغانبإل ام راسل كلعمش ادع ينال كلذرز وكت فام اضرب لمار جرلذ جير ادري هام اضعب
 ناواكتيرنا وال الصاع اوطلخن ل اياذل اضن مومو اكنيهجو عر انل انا لوسنانا تلق امن ؤعبال
 هللادبعابانل اس ارا يضل /رعن ابازعدحاؤغزع اين نبازعر حك اوعم ا هلنزمال نوجا
 محك ذ لوتس كاطف كمج تاقف ىرخا نمثل اس فل يضف ل اوي اسش اوال ل اهي ماذلا اكن عيان اياع
 ىيكزب اعلا ضف نازعلج ازرع بخأ كت رام دئعالا عضونال خدام نال افا امتلقز فداه ة الاول 0 ْ

 قلالازمنيانكتلاةكلذ نهتتان شغلي دظقازاتلاةكآنسة لوتس كتله ضيازمةاطذزع| ١ ني.
 | مهدالاناهفلاثىراجانخ انا توت اباش تاوعنض تكلا قرأنا قمة دل نوكيالنائنخلا ٠١ كوم

 | اموت مهؤثدعلاا اهيا اوا اهَجيْوْس ةّمال انمار نازح ال نع تسيل الا ن تلف ذرسخا عرار زيتا
 ىلابلام كلوق تيارا ل الفتن املا املا جزتالرنام ةيرخاكل اذ ثلعجا تف باوجوت دنع نكي

 لود لالا كمازعتلل خاض فمن ا'ف كلم انزين متنا أت ن املا الومت نيهجوإع كلذ ناؤلعغتنا
 هل ليوخزحد لجش ال ثدةد كبل ضقامطول ةلماو حن ةرمازعناك جرت سول اوله صم
 ميلطش إل صشالو مرن اتلقف اهائن اخ نيحلانضاندايصْر ند بعدت انناكطول ةزماو حيف ةلما اهضكئ يزل الشم
 هللا: الانلل نيىنع اممقاو أما هنبد هلم همك ةرقمومودي'دب نحب هاماو متل شب كلذ ف تسلا سعرلاذ
 قاطنا يفمأئانفشاءالسل ءاتفانألفطسورل او ل عش ]عش انوسر جقذدتوالانلل نتعام م انئانت]ستزع
 نما فئاغعلادو لج ائاوذ ل ماهل بلا امو تلق ءانل زم ءاؤلبلاب كايلعتالعام ككتال اً كلاب جرتاف

 اد زا 2 ل 7 0 0 0 1 1 9 5 2[ 1 5 . 9 5

 نزساورعيالو نبصنال ئتاوعل ازكلدال لامن ىارل |ةعسبد ند ل عوُم متل ذفال لاف صفق نيل اس نين لعوُم

 تاو عماذص نمو ضواموضمد دو خاسنل ا طلغنمن و نإسشلو ضو ثنح ا انمظ اعلا ضعب ل 0 ْ

 مثاله نجي انعةدادن نعيكتنازحل اضن نان عدس ا أكرتكلاو ن امالي او نالاضلا ه ا

 كلئانط كجٌمز ماهل ك اقف فيئثل ةالوماهيلحت لحد يمر لسن هئمملو فيطتزمةزمإ نع تن اكل اذ

 كارت كلذدكب هنااا خخ زؤنوسو نولوشو فيلق انتل ءوقزوكل ابا صان ذل نان مق حني يع

 نعاقسالاازهبأكمنالذ ىاثكلذ ادد قول اذاهقارف كراع نابتسادق ل كاف لام قشر هجم عضعضتوريلع
 ا انليطمان الامن للا امهلع نيش نب طع عج لخد للكل لهفعجيلا

 باحد كان د شف جز دكا كج رحت نايت نيحارغناكاذاذ ل اتراك تسمن اهنم كلذ كعمل نادل سنان ١

0 
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 هرمرما 5 همه اثر اهانس]# اهسدلل ذنب ايتلكم لسير !ءاجورانل اج ةنلدسل زءنااكانلخل داقلا]
 قلما غال متحول انج موكل لم اءانجزجو فب يدس انشا لو فجوال لاغيدس نع مزمز

 دنا ساب ل لاميردجن ثعنال الهعنب نال كذب ةنالف كاذف تامجاهتبصادت كقفعضْوسف الج

 كابا ايف فر ظالما هانا يف نقر هلال شالم
 :رلا| كة شفانل لمة ؤلل يوزن ةنيؤل الع هنفاذلاجوزرتالل اةراخل ا يلع شارع فا نعر توب نعورتنلا
 ملكت ل اختار هنلاو ةدوهبلا حار هنا اناا الان لل كلم هش ادلع فازعن اذسْن شاد عزع
 كيت ءاءدلودوهت نانذاط ةضارهل الو ةّيدوميلا جرت ن االالت رابح ايو ةبصاثلاعاكتزمل ابغا

 أ كمانلا ومنع لارا اضفا ةسازهتل اوذتدوهلا يزن تال لشارع سك نع عزم كلانلا ١
١ 
 3 | 0 "جو >»ٍ اا دزبالو قاتلا ورعب ناركسإ الميل نيال ل افران لع شاد حا رعر اظن اما يزعوإل اكو ةبساثلا

7 

 0 2 | ملل ذيمنلاءانون منان از جا هازسموق ءاثإتالشلا هبلمش ادع جز ةىغلا اك؟ةنعاهحرطيالوابصاث هننبا

 ع 5 تراحم اداتمنامومهكاناذاد مان الاعرعنم ةزغشملتنا م وتحن اطماذ كنا امامي ؤحك نتورك الب لها نوغانعت
 ...١ ب |اسم معا انلا ل اةاب نلب قلاع هنعمل ازةلعنب 3 مزعل انف بإب سيسي دكبب |

 < 0 .سأ لاق فرائلاالدساتلارنلا جلا اهحون يي وماطم هنا ملل

 6< ”عيااصإ يلوذ از عرالج يل ضرع هنالزبازعطابو نزع هيبازعز تايد ازعبتع تمن هن ل ابا يع
 2 770 : 1 جددي يجز عز من رجا عني ب اب مم الوم نس ذطكانالو حركت لاطغ باسل )كلا شلا
 3 ب / ةطو لاق كادي امعضتلا هضتالقلاءاتلازملبلاب كيل اله ذم ودالاثل اف ةرادذ نعأ

 ك1 ا نار تسال
 ١ ىةواطعلا يهطزمنال ءاثم تال نات لا انْطنيبيِدَهلاَذ ل ناس هئراومو كان يور هظاذا |

 أ. | ..| [رهيزكل راها ةياغلخ وكمل مالنا هات نوكيال تلال َصسالوس بمال
 ل . | | ماو طعتمزناناعدؤتميلاض زان دهزما مولاه لامير اثلار وه جزع العجائن د ياللا

 , و و 777 ١ هد 2 .
 زان انمزةند اك ولك كورت ا لاحلاءنله قم ثراومتم كا نسزوجتو ظ

 -ه ءدف مونلكما(ل اس .مصغ جم كلذ نالامن مولكما#ز ةياسلا لع شارعي نع ءرادز عداد أ
 هلت الضاد لافايرعل امفالوا هدد له الخ زم مجبل اهبل لم ملازم ال اين تسول لسا |

 اشم عر نعيلان ا كابس غيلونيرشا هيل قرانلا دنع لما ءابااهجكرفانسلاملا ومالمجن تالا اف
 هللا _انملؤتلذ لاه. ييصاهناراثل لع نتسولا مإل لا هيل الخال لَنا َعْس ادع لاعلان

 - ا وج دج

 7س"

 هج بوس 2 حج جرت

 هاو ب اعرسراسرع 3 د 1 /

 / 2 نا ل ننال اهندهألا ةمكسّل عداالو زمر نروعأل هتلادان اف دزف كمخان ا انسطخ لام اذاسو ل رسب فا ىلا
 ٠  . # 1 5 0 7 7ماصرت .

 و مالوتلا أسهل ءلسجن هيلإمالا هجين إل اسبح نامل اناقه يبي زمطتالو فسم اب نيذها شلع
 تم ادبعوبا اند حلا عش نءناط جز عرس لزع جالا حباب اك ىودنةشانباةّسراذلابل اشد
 هِلطَشاد عقال ملام هذا يرعزعؤترلا شاد فار] يمسي يوحنا ثدَحْلاَم ةدعس لان
 لاول اكتم ناكو مولكماهلنبا انألذ دز ]تن لعن يتسلل سات ا نولووامِلَع نوتيحي_ءاثلانارشلا

 كيندال نينو نا ناكها نام جيلا ءاؤل نود هبال كلذ نور امو ناتللزنولوقب
 فيري نعل هما ورمل ل اعف لع فان لك ء امن لحمل ابلخ الذ ناواؤل اذان نكي طواوبذكأه نع اهدبو هنرب
 ( هطول اءاراثلن صر انملا ح ان هيلي انهو لشلا ل ءايطعر ايم لذاف مزعزد ةياقسلانل سن عزل
 ! 20, 70| .|ةقسنإ عل هازمةنعمل الشنط تول ل نرألا نام ةياقست لفي س ازاي اطرجلاارالكتمشر مثلا



 دع] زعيما اويزحان دمر خلل رش م]سَو لاول [ٍلَصس الور ل ثلا تالَعش ادع ىارع عر اهازع
 مشلاياعننسؤل الام لاثاشل اس ادعي ازهنيمالازعهسازعلع 5 بطخانا جيزي نال مارك نان اجيب ٠
 ]يسن ازجرلع أك ين ره دحاو ناوثسل ن,عف نصرك ادتغلاب غزل نأيب هوشيولخردانهيزلاماكت ركام جيا لن

 در[ ل يل انى اشنا عترلادازعوكو يدلني نيش انصنانعو رعب انيس عئدانعنب |
 انااول اثنين نمو ىلا نتن اناث نذل نصف ةيونل انقةدبالاد ناكن اذامحا ناونس ان مز شنال تل ااعما
 منتبا'مع انما عم ضسعاطعن كلذ نو كديسمل املا اان غم قاس: نخل رانش
 ةقيجناذول ةعساو داب مشلابيونل يل أيه ءاطغلا مع اذشكوجل نمت تنال ماركت الص
 نعوناطلا ثادبع نة عدس نورت نوضح يؤ ن مل سنع هاا كونح الالبان دمسلا
 كاما دارت نانزوخصاو جزل زيكا نال ل الش لع ساد تجي ًرعدازحنادواذ نلعٌرع سوي ندحتا
 ذرات ازعفمفلاب زوتل نأتي دام دل او عجم را نقلاو دنهلا رنا ًثءافولا 0
 دالرلا كو مقص هنلجرمانليعغنص بىىجساههر غصون دعلاوصوهو ةلسمل منن امدح ايذل ا ضعب

 كدا ناد زم نزف ةراملاب دبل جوتي ل اةرشل ل يطستج ىلا نع يخزعز زل اوال زع
 ثلا انزل نمش دلو نمنح ابدانا سل | لعبالل ل ناقتي ازعل اسل اناس رفح فرعيتسرالا

 ةدشورزل اهجقزتتوايراجئاعرتشمل جتا ةيلشل | يِلعامدسازعقيخرع جاذد بيعي شن أكانر ا تني
 قلاب ةدشيل دول اًيانذ نيىاةدشورنل ل | سئ آل .دل تبل اضع نالاثقر ضن اهدي
 نانس هش اهئفزعو د ازعل هسْزغةةعلاو دا زعزع أك ءابل ديدن: جلا كم ضلوةين) دؤبكلاد
 هيوم انلاسل اذ برال نعت اك اه دل اطال تل ان تيا الو راتيلَعْش ادبعلال اقل
 ؛ليجيازعتم اننبابمي دورا امننتيالواهتطوذما ل ناكن ال اذوالل اجلا اهجترتي ةنييخلزعراشلا
 اَسالَعْش ادكع داع خحلا أك ثواطت ىداب هلشسراشلا امل هن دحازعز خزعل عل ازمسابعل نبعد

 دجازعرهت [ككىل ابحاوهذ كل ذزع هزغت نادال ل انا أي نا حاجب لان ن دلو مداخل نوكلبتل نع لشسل
 هرّعْس ةاالو رنج الالو اثز دلو ريخال لوقيرثعممل امتلاء بل فج فارع ةرادز نعربكيزب ازعل اضف نيازع
 ءافاعز رم صن عرسان عز كر زملا دلكلا اهن) محد مو نفسا نع نزعت ئس الود مد الور ذلكو
 نعمل انف عقوبكّ م ث توف: لش نرمغميداج ثيتشارل كل ل السلا امهلع اهدح|زعانب اص | ضعي ع
 كي نعلانضخنبازعنيخ انيق دعيج نإ بسبب دلو ابيليا ضاناهمالماذلا لعل اسان تاروت
 دلول !امتاورامل ازا كلذ ركب اناس ابالل انام ادلو وزن يتلا هش ادبع اعل اله نيّسادئعو لعن
 نعربزبن بوقسب كلي نعجز عتياككس ابل لا[ ادلوامداخ كرش جل ادد ءامو ةرملا اغا تلصلل
 مجقرتال ل اقنؤسرقلخ ىف مونب | ل يطخل تيا قل نا كاي لعاضرلا 2 ل اىإ بكل |رطس اون اوال نين

 الف هل اييصصن ا ءافحلا جذزتركائانهيسؤلل مالا تل نتن الت هشادجحقارجتردم كلغ ساكنا اع
 اف ءائع اوجدزالدنمتال اجعذ ل نلعب رع درع هيزعةبلازعة ذهن كك عام
 ه«لاسل اهراس ل دف مجي ا رعت مزز ازعدا لاس نعرجا زعزع »جال هاما في يو جالا
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 د اهرل لطبالر اماه ن [رسأي دل فزنو موفد اهجدزجنإل 0 ازعازاصا

 ةلكانانل املا ةرانذ ناهس يدان هين ير لازعزوسإ نسالك قنا ماك
 ازا اتا ناظشم ءاميزجل ند ككثوا اذ الاوكتبال نازل [عب] شالو نعال الع

 اناس تو هنم فريح نادعال خييبرلا راشد الاقدار خل زنانللاذم موب ساثلاوباونرع
 ىلإانايض كلو اَسول ا هلع شل ّسش لود ده جم !:ض ن اكرم كازا ان لوني لزم انللاذب مويلإاثلاو
 .ددإب زي |اشلاامهش اعنا دلا_ لاى اكلازعني ازد ساز عع أكموق لامة شونم كيلر وبلا
 ميم ذالك )ليز جاف ذب شال وجي رماه رض نامل عد انا كتمان
 كيس اناثنزانعرجرءش اعنف ايزل اينيزوهسمْلَسَو ل اًولصسإْلَسَْس الوُسردهعإماوناكء انو لاجيم

 ل ميته يهجم

 ْ ناس انكم يو مص بس هيساس

 لدا اهكسم هك ن !ءاس ناو اهحاخت ىلونّنمث هيزعنخ ا |هلينس ين اءالثن كلو اهرذيئ اهتساب اهل تان
 ب اهكسالةنازل !|امتلونذ رة لس ادئع نزع كج كح رع .رابازعمل انعم اومن اًرعديح

 اد نعن |عن عودع نسمي ءانبل ثح جيقزت ب ان ْذ نئاناضان اللام مرهحاذ كلذاا لاق كلمشرا

 ١ ايل نسل يتلا يدرب لعامل را ب الحشا بعد لاقلا راع نمازا
 اصا ْ | لحبزعلهمل نتن لوف مجيازعةرازمكبن ونون مك ايو عن ع اندعسي ةيؤلاامهنم

 : 3 1 ءاهنةعداطجتز نايسابالل افرول ذيول انش ذافاينغيل اسذ ةزسا هتبمعا

 | خيالك تاناذا ايل ىرخإو اهتيلض نان قمل اتسع دار جاتشتسالا ذى لاول اهون [كةروؤهشلا
 طلال سامالل انياَتلا امهيلعتع ٍنرغعحز بئهص نبدابعزعد إل از عرج نع ب وجنب إس ياهدش

 ا |لطعن وج بع انهيلعملخرم ا اهباع قيرل ناو زت ثناكاذا فزت اهادنانيإما

 3 لاب تخت نرإول ندنيدلالماءاندر الا اوسحماوال تملا نيل

 لص حول ادحاازم بيبأب امل اباوبا2قايب ابل انه ىفمالكل ءانتو ناره سمع
 ثارقلا ل ةرانلا هيلع هيبازجغمجرعدبذ نول سري نازحين دعز اسي فاكخُيلا

 ا نتاوي مهب فيو نار نال لل خر اهبلخدي نإ لص نيف ةلمملا جوت اذار اناداثل لاهل عباكَف

 ١ | هيلعام هندزحل لذ لما جوز لحد زعيللاس لاه ماسلا ل عوسوم هيحازع مح للعب ي صد نان

 0 ل اروي ن ل ضفل ازعوا سلا يمد + نفسو هل مازببد هيد يعير هسار قلبو دم ارلي لاذ

 ٠ هعيرال اهل قارص» و د اعوان قنتكلا كنزتاهيل خيب لف ةلم اور لج نع تلايلعوسو نس ١

 دلع كتل ا#ب يد مو نع ةرينل باز يبل نرعدحا بي ةيغلا انبنعهسبازهنانب عدن بمد

 اهفانسالوامهيب دزني طجيلا اهبل خدي نالت نزاذأ: ةاملاذ رتل العن يَسْؤل ]يمال ان ل اكل 50 017

 يتعاومب اولا ملط ش حدر عشا زلع باكش ماز با نشل اف ل أيباهلقزمناكشدحل انا
 اسمع اني دج نعراطتلاج نبيع نع شاودر اني زهر وز ماس ايل ااذه غبيلع

 1 نعل مراهلما لذ: مالق دول ارما المشار طال انل الاس نيا ضير

 7 نوال رسايل نك



 ا الابار قزسام لادوات تاب ها اك 1

 نع عاكك الجبل ناكر هبا شارما افرض يللا ابا للالشسل ثماكت ضان ءامس ملا
 كفاه جر تناملال ملال بدزعبل الاثر العش ادعي ازعرش ازعاج ءوكم انج زعدجا
 4 116 ازعةراذز نعكتن وسوم هي لالحءرخاف مارتبلو ارا هرج اوما اوالالحأ

 ناثاوعارنبب عع كافاني لدا سحمان وتلا
 ذراردبس للارض تل انيشنإ عشا ادئعازعر نوع از عو دعنا سر زن قع عز اع

 أك انجزت نإ فروج هان نمار ءازجتسابا هنت عوض تح اهبفجاوهاذارخل اثكلذ مل جلم اهحيفنت |
 دبعيارئع كل ل الا رح نو ا وو اولا اما

 قاب نايات اداتارغل الحمام ة]ل اقبلت ازعل ضحكه فامن اجب اتاي
 دلت العلو اربي ع يخزعزإزغ نمو عؤ او زعيذع تمي ىلاذت ا ءاثث ناي كل اذضم لكلا

 يد نمناثعزعودعْنباس كذبك وحرف ارانن لمار خالجدن اوللاثراشلا اّييلع
 فيكتلةاهحاطت للحتباناذال اطفاهحتز ناب دارا ةامارغ وزعم لاس نري دا زمارعلاوا|
 للم اتيان ارم دال عدم طيب

 ذبلت عش ادخان كدر انعب)دادي نعدحارعاعاك نو شل | تمل حاكت 1
 نك كدن ناز! مسباتةلس اال تنادي ا 5 0
 ع اطاناحوزتف كي هنيد 2 هيلع :لعاورزحلا ل كاو لير شرم |هعنملة )عض نال اقف وما ع ب

 لعين ناس ان ةرازز نعد ايازعاشول نع امال أككةسقنلاوةلزلا ةضالفنلا ل ألم ةضالخغ

 هلبلإ د يه مال هرب دن يا اكاديا أك نعيش 3
 يل اورخا ! ]جل زعل يلد حبان اَسْل اثتيجزعالعل نحاسب هلي نعزهس 0 لاعل 37

 كازععرالا 0001 دله لطنالو اهنعلزعبداماطبن ارماب الخ سوح هك ةمال كنان وكول اك |

 ا امم ماوس هوساتولا ادهيدوهبل ا انتل اياه فمح

 01و هيت وهيل لعمال يور والل ل اثةلل ع ]جلا اهحوزتاةنيارعشلاو ةيدوهمل ارعشلاس

 قع ةلجف لادم امناء انتل! اوال لاك ل امي اننستحل نعل اضف ن ازعدم اًرعقج
 لك نازسن وزاد وجال تكملوق «اشدلذ ناكل لاث كيني ني لوفاسلال اف نا عجتلؤ باسل

 هلم 0 آحورعمس الوصل كان اول ان :لست غل ءالوة ام
 2 هلق نحن ايلا اكو لوف كات كل زمر اك اانوانيذل اومن انصح هت اسؤلانم

 حاكيوشال ل انراتنالهذججوزعةرادذ ع باثد نار عنسر عنب د ازعل انف نب ازيرا زعزع
 تل اكرم داوكيص لول يمك اوكاذف كامجتلةنكزمأ
 ملوع ةةينم "مهنه كلهن راكلا اواني 000100 الوةزعا لال عمجا ال ا

 ليجوعدم اعز سيدات أومن رع اددعزضنوبزعزإز منا زعدس ا رعلع اكراركلا ميا 5

 هبال 6 واحة ماس ومد هْئاَوَش اكو ةيدؤهب جو 000 انأل لاكءتلالَع هرفعجإ ع 24 ْ

 ةنقبيماَع حور نارل ساره ةلمال ل جير ع املا: ال! عد رع ص و ارعرابر نبا زعدإ ل ازع |

 الل ادم اهلَعجقزتتاف تلكه نارساب الد نص انيركتل عام سوما ةكمانمالل لل انميات ]ئم انا ان
 ذهزغا اماهل نافاهب ل خدم ةيدوهبوذضازسن ةطمإ3 نارا عت هةملام ةرحاهيلع وزن ن اذ“ ام اشلا حوزت نأ كب

2 

3 



 !2107 رم دج كان صاح ذأ تص داهلم ]ايم فيناث ءاسن اهم ناعم سيم: نان ءاشنالهلازم |
 / لام در نإ | بباهل جل ةءاساةدهونشتن امة نال ملادقيدوُميلا اهلعولطن انتلقبؤز زاللتلحرهش

 ا دايعيزان نيرون زعا ب اهعاضسسز دب عتلازبح نجزم لع بي دبكمز ح انهزم هبا نجزم | كم ندا
 متل ,دا هلت ثا هندي قرنبل ااه | ينرل وة لماذ جوزتل جد نمدتلاسلا اهلل ا بطشادبع
 | لل مف ناكا دش ما سنب ةراساةرحلا | اليتضد ناب كيرف اوفو نازل قمم ف ضواط ويشعل
 ,مانهزمدإ.لا 4و ةَيذ ناكم ةتاييهلاذ ناب ل الإ اختل لن ايفان هب نرنبال رب
 1 اهنواطويشجونازيلازم برضو امهيدب قرفي امةماس لم ةيّيذ وزن جد + كالمش اروع

 اي هبرععد فصلا طوس انغؤل اضل ليرعغب فكك لذ ارهندس قرضيرفو قمل ل بوضةلساندضد |

 ١ انس بية متبفمة شن يعقب ارهتل الو هيتدوهيلا جوزتسال لاما شل راياط اد صيف زعل ازعن ادعس |

 و موصل انليزجال امل لونج بارعئدانضالا عيرمبلازع يعي انبقيعن عزل

 | تثنلاسلاثاذلااهرنمج از عز هرمالعلازعوالازجتص بي ةيدؤهبا لل خداك ترض لاقتوملالحأ

 | س | ًجوتلادهع امي دؤهبش ادع نط ع ناك لعام هيرسابالل اًمفهشارسل او هيدوهيلاماكت |

 مير ةيسواببرلجيزعهلاس ل ةناوفصمومح ايار عدحانبدع بمب ولو. لعأ

 ًالونوئددمةص اعد اذهثباورل كيرشمال«دْخوهْس اياد !النادهشاقكلو ف ذا "اسال اريشال ا

0 
 ضعت 1ل ام "ايف يرمغجزعزإ ل ازغدداذ نان امل زعل جييساعل ازعب وحزب سب اهتلطف كئشنناو
 د هكا انف برحلاداؤ ف جرت نادل ا هرعساللزعمئلاسفلئاسمرعي اش !العّشاركع ابا اسا نا فااوخا
 3 رينو جست ليدل كنان اختو يري اداب ذأ
 ةلاابينهلاذ دان يلب د ئينعلاهللاسز ثلا شادبع عزاز عدداذ بام زعقعأ
 انام يسوم دج يحسسم وا جن

 32 ا شي مجيب ب072
 2 ىبيعزازعزج اولا داختف ةرجطع ةما وزمن ل له ةمال الع ةرمما جوز اواني ازع ضم |
 3 مالم رح جيتي لة ةنالا اكتم هش اد ص|بانل اس ل اثر بجي زع طن علبع رسايل ز مز شحلازع
 ال الوب ةماللون ايوب“ ولف ةماو زحل دنع ثمان اول طاب رح[ لحةمالا حاكتد رح لع ةمالا جيفزتالو

 هلا ب نارشن ١ لنيل اوضحت رأسمال بط عجيف زبه دةزبدجع كلو اهيلاومن ذابالا ةمالا حاكت
 اهزبكلشتلاةماالوهضنورل انة الب ضاموفعض بت ةمالع ة رميت مدع ةمال عيال
 يلا“ 1 - ادحوزتناف ةمال| طعما |جوزتد وا طعمالا جوزتالوةمالا ل عفمالا جت تل دج وبا اث كو هند
 7 0 + 5 ا عطا عراق ابجزعب) ا ببي نعد اع عأك ة بلو نانو كلل مالمو ناش للف ةمالا لع ةرحما|
 1 | 5 نا“ 3 | عمرب "ناو ار ءاش نالاةةماةز مال نا ارطعترلو ةماةزم امو رح لما جوزتل جد ةياشل ايل ادعوا

 أد انا [تظاخز يعزز رانا هلعا ببال 0و يسيساو
 00 ل0 | ١ دمتع كك اشنا جوزك وزن كلئواو نان شل ث دعا نمنح اذا لاذاهمألطوُاهلاملا باذن
 0 رض 1 يل يو يع ءرذل العض ادعابانلاسل انكم ازعن ابازعركح آيل صزعتم نطادبعأ

 0١ ”| .[|ةلفيشنارقن )او ةمالإ لع ةملسملا جيوزمتو ةمل سل لعنه دحاو جي يزال لاش راع مالا ون
 ١ 1 و 2.

 + تا و ١ روك, ا 07 م 2 ١ ال

 8 1 ارا (هض 1 1 00 4 ١



 4 ا ٍ 1
 ١ 0 ىلا لا إب

 4 1 1 ا 6 0 0 'نا

 ل 0 ءأوأ . 0 1 2

 ا ىلا 0

 الن ذنال جوز لجل رعتلاس لل تلل هه دج فارع ةدادد نع ارا كلثل اةسآركلاو ةمالث ون انلثلا
 | تاوينبالل نرش صاد كحد ازعاباطصاضُجازهبكمرارعل اخ نعد ازعتع أككك لذ لطي نال َ

 الا |همّورهلالوطلا الو طيركتس مطتسسر لنمو سوزعش ال ا ثيح كلذ ناكامنا موي ادكول ملام الهيل اجيت
 جيزي نارسول اال نبال انش ةيلعم عروب ع عيش دازمنيازع هبازجع ككل قاواة مال هبلش
 | ةماوا وزح باس ل ييال ث> ةرووذ لاح لل اكل هازعةزم اموزع ناولْغبننال كلذكو ةرحرجال ناالارتسالا

 اةمالا جوزي نال خفيالل امش عش ادعو از عوّصب ف لزع ناكس تر |زعزشو نعد ل مز ازعمياز لع أك
 الذال لع را جوز ناذةمال الع مدل جورب نارسابالو ةرحإ !ءةنالا جير ناز ذيالد عل لعد دود
 |لجلازعي ااه نصائانلاسل اةتيحنعال ملا عع نَسحل ازعةرارز نازعإ كيلا بيم موبةمالاو ناوي

 ياش رانا | يلع اه دحازعنعتلاعل |زعناوفص مني سيم ابالن هيلارطضااذاث اثزكولملا جوزي
 | ةرلإلرالا جوزتنالو ةمال العهر جوزي لل يلع ادع وبال اقل اة ةيصل ازعن اكس زب ار عناوفنصزعيدع
 (ةياللائرل اباوسمايازع ضل انيزييزعيدع بيز طاب: اكتخ كل ها مضزف هتدوورلاالدةنارسلالد
 ظ ىبكنعناعنل ابل نعني بيب موبةماللو نانو تدل تلا ناهجتزتاذان ةمأل لح رك لعبنا احا

 لافتة ديلو ةلمال ناباوماعيولو ةرحييوزتف ءديلو ةزمارل تناكل زعل تلي لمضادئع اناناس لاا فدذالا
 كأس اهجغئمخسا اي رشل اف دب به نئفرهملاثط نخادق تلة متر ءانش ناو تماثل ةرحلا'ءامث ناز
 نو ةرحةلما حيونت جزع ثست ال مل شل الفحيل رعاه ارعذ | ازعوإ ل لمي لوةمالا ةديلولا
 ةعذ ار وحاكت ناذ ناو امل اماد يل وبيذارهم [ئل مسن اكن اوزياجاهحاكتفةحلا امال ا دحاذ دفع نيكول
 | داجن هدادن عد نواة اوما مهربازعفدومنبدحازععزوزل لسمئا هنبو رنج ترفبلاطاب را عم

 |معلث نهب قرفيل اناينذ تسول ةرجطعقما عزت رم للعشارئع ابا نلاسل اقروثسن:نن في حنع
 هيلعنا زنا ةءادذداتطبتسالا ذل ات( لير غاصومدىنازل انجز فصنواطيوسرشعانتا متل ابدا
 !لادلاسل يمين ازعباثدنازعدإلل ميال شغسانيب نمشي ى ذل لا انطلقنا رع نلوشورمل
 اتاكيساط دس ناك ال اذ لاثاندتاكم فصم تداولة جيت نال لك رش يلع شارع
 العفو انالاب عمل ازارج قاب بل أمم هيلعان عيت دوب وحامحاختزوجيالخنرلاذد نوف نرجع نا اهلا يش
 امم ةوناع | نبا كال 1ع مديام تلكم أو هناا ماككلا وجد باز

 ىلع مازجوهد بجاد امرهم اناؤسمإالم ةلما يوزن جين ع تلاع ش اديعائانل اس لانا أكمل حي <
 لجن م انباع ال نوكيا يل زعل شلابلانهتل رستم بانل اس لاي يمان, بمن عرس ازعيزيا ساو هنا
 ىلعشمرح ةوهئب اهنلارظنوا ام درجن اهنم ءاذبا لاق ثةوهئبل اهلبقاذا ايست امل انه تل ةوهشل ل ان دلو
 ٍنئادبِعْزعِ إل لس هي هيلع تير ةوهثد امد جم اؤج لانا ال اقئاط دج ل ارظنا "سل ةوهنااو هسا
 ْ لضناوهيبال] رم ”وهشرظنام دسجملا ظنوا ور راجلاءدئع نكي جل اذ رشن الع شادكع ازعن انس
 بالإ] قل نبالا كلذ ناكهنباللخرل نيلع مرج ىلا اهنمرظنو ةوهشرظناهبل ارظناذال اهنا م هوبا

 الاغنل اتدنبال ]اهل تير ةيراجئ الاطر )تلاع ش ادع ينال كلت اف جاذد نيل كير ةدشلتلا
 [ةاقلولا درب ذان ارش »ل عش ادعو ازعزيع نعود نعنع لا نبازعابثوبانغتلا كك هتدوعم اظن نوكين | بن

 انما جمزت جعل ل ا ليخزع ةيصلازعناكسم نبازعاوغسمزعنايتلا كهل الذ الع دي عضدوأ جب
 ” عيل ابجز عوض عقرب ليو غنل نعني زعد ا زعتج كك بح اذ اطر همو هيباو هنبإ لع مازجوت ل
 نلباممد باكا ةاماحاخيرهظا.. لايام هظايرتحاوفل ازجاثس لاثنين انزع بأ زعماذشمب اجانب
 ماد منداجى عش ل جنرع هلنع اناوراشت العش ادكعو| معسل اتإماك نع 3 ال رع كا
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 _ ت7 تاللوعرا الوهم او ماانلا غال : 1 .٠ : حو

 ]مع 2 ١ ل لانريد رمان ديد تبطل هكون ايل يااا

 1 10 6 3 اح الع 3 ااملالعن حوال لا ةرازز نمر كلن وتس ومع كهل نيله نعد حازم وجع كوه نبا اهب نا كت

 8 5ع 3 3 1 اس عش سول

 1 5 3 1 هسالالو هال :إ لع النال الح اجيوزن ةام الجد جورتاذاو هيالالوهنإل با ةمرامبا كل اعالن لالجوهو

 0 أ (٠ ناموا نعله عة ملاك انضياانزلاةنبالا ةيراشونبالا إما هبشنلا ةيكذ
 ا يل | تئالاطون وف هبال ةمراجؤع عقب نا اهني الوم ةلمازعؤثسو لل العش اد كءاياثممسل ان ءزازمزعن اع
 0 6 ' . لضاالم نإ أم مالا وشال ل الئ انا اهكسما.ل كشف لشكل نزع الوم ول اس دقد اهنا ماو
 انيس تي وتو نم ه نع: ملا أكرابخال انيبامح ب الاوطودعبنبال ا ضاؤمكاواذا اعبي اويلَح
 اًكرارجي 1 هينا تيدا | نوتيلا ات الس ادّص ينامراصاقدصْن/ دص عدو زرع

 رجم رك اهب رش اهنطوفلجرل | اهجوزتاذ انللذانتاالل اةاوحوزتسن ا هال عه ذل اى جيلا وارجي ا اهاطس نإ اق

 ديطشادكد ازءوشل ازيشاطزعر بعيد ازازعيابمر ا[ ص يداي انلثكو ل ااكئ ادخال مالا نال هون
 برغل هشادجع فازعيذسنينانحنعداؤفسسزعزي حلا[ مص نالمئادنبال ءايلا ناز نزلا

 | نيرلوبزعدإ ل ازعدحانعدح ا نع سمي انوستسالا مخفف لوف نيداذلالا نذير خا اذلع غل م

 ةدالا ونكت يالا يال جبال خلي ن ألق نانخ ة ما جوزتل جد مال تلال فرب نال كامل ابوعم

 1 3 ةلالطش ادعو ارعزانس نش ادصنعدامز نق عتعانينبازع'- هنععرتوزبل اسمي :دفملانللم
 ]7 برم ان دما هرع ا نءابسمب هنبال ]خال اثك لإ عيزتالاط دوا اهل !!ف تكي سراج نع نوكت]جتلاذ
 نع | 2 ديودت م 52 :ةشالسد علا سلام الع شادح قاعه ر ازال دوا زع رس تبان ع ثا نيريع
 : معاه سانرتن دلع مما ١ رلعزع زجو از زجزع> ان نازعدتجز عع د زل اسمي ءنل همنا دوعن ثوم همر غ لات
 / 10 : |هبالو هنال لارا الشاذ عاج رماه هرئايو راجي البيس ]عرار ل الع حاصل ادسلازعزالطتن

 نباح وب وار دا حالا انزع ةلح نايل
 : اناث هناك فاد لاذ نوكر جيلا علوي تل العش شارع ام اولاث ينج ايرطنح لج هيث
 22 ناموم نانميدسا) بهونلَعنأ وطتناير اجلال ناكد لام كيو سا. الف عاجبك شابا عاجزتنكي

 1 2م المنع ا هلضازاامفدازع لالا كِلَش هللادكَع فار علجر نمر توين مديل ازعرافسد لا بمب نادت لع
 21 ةربغلااذط نل الهي نيرا رسب كاندازما شابلن هذ دحلال ديالا هبال غر ة|(لجرلا
 اب لزختلا نبا انا ون ا ع ا 3 300 ا

 ْ ا 2
 |“ ىو.- <س| | كافارشلاا هله جت وسو هاف معز ل مز يسالا نوسؤيزعن أسند نزع بسيغالف
 اى ل را رم : / صا ذوكلا اوصننب عزم )هس نة عزعدج | رعرافصلا بسيال لاةأهحدزت نادال هذ ةاما زن ]حرنع

 : تامارعا, ,بال لاذ اهب آيس نا ا

 0 ؟بعمأب ةوهُشل نوكبأل ابل نال دالاو كلب بمال لالع/ا |
 :.ل "ايان

 0 م 07 00 1 9-07 ا

 0 00 : ءدالازعتءاك لس رل نمل عرس إل جا قاد كو ريو منيح
 لال“ ىلا ان: شالوس للا ل ونا نانا نو اساسا

 و َ را : !ءدصّنمهحارزا اكس نا اكو ضال ادْذوَت نا

 ل ل قر 00000 ا ا ب ارث“ ل 5 او 00 ا .نإإ 3

 ل ا اكل كرا ا



 000 م هكؤابا عام اماكمالرأ
 شا[ صشالوسدل اناس ميدل اوبناشلالا انيّص و ةيالاهنطركد ولو ال اياع شار بعابان 1

 انا أبتتانانلمد .ارسانيلع هواسسن م إعلات هرخاك ابن الع نيش ادع ل اًمفنلاولا '-|طسورلاو

 رم اديب لماانيفاهلوانانيشمورياىاانل عي سورلا اوررلعش ا [ّصش الوسرىلا جروناتبا

 ناهنماتز كلذركت|نملعأدردل اوم باَسوملاول ءدشنإ [ضوتل !نانامس هلم ىنت او كين 05

 ربهم نع ةدانةزعة دعب ايديغس ىادعل مهند رع ملم ١ أك تاغ بالاةهجز شيام اماسنلا

 اهنائنلم|لمجازمنن اكواهل ل اقيدعصعص نما ىبنمةلمأجقرلَس و انميلعشإآصسالوُسر نا

 ثالاملاتل مناهل اعاَسوم اوريلَعَسإ لص هشالوُسَدإَع منال ان اًثدصفحو ةشد اغاهمل انمرظن الف

 ا اس ا دوعاال اديب سلا اول شل ص الوسرْ عيل خيرات غ در الوسوك نم

 ةلم|َسورل اولعسالَص لالوُبر جقرداهلقاب اهقح و اهتلطن اهنعطسومل اولعَس الَسَا الوسرنب ا

 امايبن ناكول تل اق ةيطبتل ا ةيرانعز السور اول لعشإ لص الوب نمر اناماثلف نوجايباشنب انلنس دة لاثككزم

 و و سورا ور يطعن لس الوسع ضبان اهيل خي نا اتالم, .اسورل مود رعت

 امتشسرا تاي ا امش نا ان اما امهلال فيم حوركموبإعمتجانانيطخ دو ةيدنكلاو رم امل اميتارك ويارب ايكون اما
 لعابورف]يضفلاو ةرادذ ثيدح ا اذهب كر هييذا نعل ا رخال ازجو نيلجتزلادحا ءداغأ 0

 لاو يعش [صسانو اوسر جاؤزااوكت نوح هضوصعرت دوالا عون عْرعو ل حش او طامْل اننا يتلا فج

 لقا لما فر لجي عميل اسولال العدو ال امن ةدكلاو اوةيرماعلا نيت اردو دعب نع اسوؤس

 انجلنم ىرال َن اب مئاب ان متمرحمظعالَسوم اوريلَعش سس الوُسال اول اًهل هن اكل ١ ارح

 نوب اها ننبةليؤساةدكت د اهاتعرخو هياه انداكممع ال كلذ ن اف هي ةبغي كس هم رهط مابا

 نان نم اخا ع ضرعلاو حوزنل 137 رع كسا املس امم ىلا اكضذاهمسا ناكودش ةاملانناكى ا

 نزعت عأكم نبا نينمولالسة مريد عا لوين ينو منال ةهرجوطامناءاجل جافذا .
 مانئجرينا ن واتس مقو هن فل هوحتراتسل !ىلعرفعج يازع ةرانزنعركب نوسو دنع 2 انى

 جلا هم همت يات اثملعْشإ َصَس ع نينم 00

 يمنعنا دابغعيجنلع ا ندعم اا هسا أملا لما حقرمت

 دل اغتال (لضداذ ا اهبيلع ثيرح هارلي اجوزت ذا ةريلع طاناولَص 0

 هاسكي بلان او مالا ثمر خاب خربرفوا اهبلخدف ةنباكل حيت ذادةبالاب جوزعت نار | الاب ا

 0 انزل انعرافصلا بمب ثنحلا ماروك عايل اثنا ولعل اذ كليو نكمل اذ

 لجان اخ ابمب اهمال غال اهننب ل لع لامن اهبل خري ن ل تاهتلط م ةلما جوز لجبزعمتلاس ل اهرعص

 ثايمالاعم 0 نرلالوقي ناكل ناراشلا امهيلع يبان زعداج نزح ان عيولكن از عياشخ :

 هللا اماومهراواو وخر هب ل خربرق و اثانبابلخُد ثانهبم ثاقمالاو ءاوسر وجي بخور وحي اذيزم نوبل خدت

 :أأ تان ةلما جوز ل جرنعيل اضحتم ئ انامل العشا ادع ادتعتتكلاو 5 مناحٍنوم زوصنم رع اوفصْرععبرالا "م

 5 لاند الذ تلمج كقفاتساب هيريزناث لحد هلهفد تال الميش ادعوا امفاهمان جيم ااهبزخس نإزم

 .ااملعإعل ل امن اضراث ل لماًيلح فا مثكلالورم دال دوعن اماما ريو لاذ انطز 2 تلال اًئضقياا

 نهر نداونركتر نان ته تاخد نال كلا نضزركرجذ قال لكبتان دم زم شلون فاهتنخانياناتلا

 االول كابل شادجعوال انناكئان ثاهتاو !وةليُس نظر ةانكشسم هن ناكل !لعإع) اًمنكملع حانمإلذ

 لوتاواّساب هبررلف انما جر هل مف دوم لوقي نعنص شى القد ثمن تامل زاثل ع و فدا 5.



 | ةالزناكلوفت تندد نكات اهبل '.امج 1 1
 كوئندتكبيذهنلا ذل ألان لونن ولام :)!ام المن يع وشال افناهن لون اند
 , نصريهياب ارهابي جب اندنليجز عشنا مب وبيع ٠
 اهتلطم ةام اجو اذلومي اهبل هديل اذاءاوساهنبالاوتالال نرش ا مسادبع يازمن انع ندا لج

 ا مدس اهلدباجوزتءاش ناءاهتا جوزتء اثنتان اهبلخدي نإ ]3

 1 ا وو مرح ونا هن جو يج +-

 هابل كنل نرخ وخان ن جوج وب ناوفسزع تزعم سانعلازعذ ابهسا ان عر افصل بسب

 ظ | لكلا :انبل ضم دفداهتا للك ضكش اناؤجشل فاه جوز: ناما]جيانن امان اهبل شنوا ةما
 نيبزهلا ذسد فأل مبانلغييددانيبلع صعبا امحلاناهتيزاتابل ضدي ناز كليف
 ] وخالافنعطراط 3 بجوان نام امال عه ذر نشل املا ذنبالاو مالا وسل ال ادلارابخالا هذ

 كل ةطلادالب اشم اع هش ا ركع يازعر نيد ةرانامهنال اهدا سالابارطضابد اجه ابمبخفورايضالاب

 هر لوفاراشلا ارهيلع|م دحازع هب انصاضت هال يم دوري ةداماليجنا ثلا يلع عوامل انادي
 |ر اصتسإلا ةزوجب علاددهز وحي .كلنبلصحب كل ارطضالا اناورضويغرانضال اناراكاردصؤ

 2 0 1 مث باتلادتص غلط اذ ءاؤف,ت قل نيل هملان ع1 واوضو هتان لم عيه ذل هس اولاد لع اياح

 دكر ازعدإ ناعم نع أكس ادنعرهلاومىضفازمانهنعوتانن عدا مهيلعارهنقموتطنم كيد دا
 دتلاناهما اهنا اعيالوش ىاْهّما جات ةإم |جترتلجدزعبا تل ياو فمج اب انلاس لاغةدادذ نعي اثد ناد

 | ثضقن اذا هْسمَالا ةةجوهفيوحننبلا زياد اياد همااهنالعاذا ل نكذب كل اهج هئعّس عضد

 ل |] نعياثر نبا كي هنإما اخو هنبا نوكمورثربم دلو وس لا لوب الان ءاجن اف نلق ةنبالا ماكتإح201قع

 ب أن ',-افلانب ص نعن افصل ارجو يعيب مي ناؤفصوعارالا أكمل تبالوطسج دا

 : نةلاجا فايل لا انتنا حو افي خية ِضممةلماش !ثابلج نعل لع شاد ئعاباتلاس
 3 انس دابا جيؤتالذ اهيل اوضخا تاكا نسا |

 م جرت اط دسجطجت ملول اهساو ىلارظن ةزما يفز: جدر عامل سلايل امل ان دحازعتسرال عع

 < رجز دله عولالا كو نعد ازعتع أك اهندبا جمزعت نامل يل عينج لع مرجب ان اهنم ىاداذلال اانا
 اماهنهئ ارق: ل غاهمبطتسيلال اهسماماانكض ة لما جدزتل جزع ل الع! دبع لشسل اعتلال زع
 مالا خ زهر بسب ىئاراماهمازيعىاددقورل ل صياذ اففاهتنبا جوز نامل وليا هتلليمم نيم محي
 ياام نمزكلاوصدابحلاهذط ننينهنا ىلع نيب هنا ذيع يوارعتعزعالاوم
 أ اوم هزجوملنعج فول بمين ارفسنهنابتل أك لوختلا يقل زيمتتم اويلي نتإاماظان باطل الصيعر
 | لن ةكولمانهلوهنم تان ماو ل بوز علال اثرت العش ههنا ابجي عويض ىف زعن اكس زبازع

 أ 2 لا 0 يدلي ب وادم
 ١ ايتنءاعتف مرا اطل بجسم مآل عسانا هينا جيت تادزعاتت
 اص اهلعامقىحانل 3 امم زعالمل نعال انضفدإ 0 انزيخاس دال عدج ا عزع اك اهما لوأ 1

 31 يا كمال البجا ناي يني حتا هو ا

 ١ يود موو وجد آلا ياي دوةيالا ءذنض ارم خا فدان وملشم لل الع
 | لعبزمتلا لارا اع شط الب عفا /زعالملا كيو ارمضم احلوجملا لثة زعالعل زعل جن ازع

 1 ىْ
 ا 0 0

 012 4 تتسم م
 نك 1 106 يا 80 © د

 مم نما
 رات 0 نازل ا ظ



 مارح ل موه ام لوالا |مالول اهننا صله ةبان لوف ثجوزتو متع اناهعايضاهتناب ناكو راجل ثناكأ 99
 يل وعل ا وبول ام مأرب !

 نيكملع مكوتعرح ا |ككاربا اكل لعالم ادا اهم اتش م اهئطوف ةيراججل كاك "فيلل اميل
 شالوا طايتب المعتمد ال.سلب نادال نككل يلازم ايماني ناسل نب :

 اهةلللذ هس بالما مثاهعاندانتانفاهأ طنا اكل رراشل ملم اهل سنك لاق نيش بمب هلا | انصأ جر
 بازعديجنعذوزلا بولس قازعناخس نازقناوفسئ ناب لا كمللخال بكتاب ناز اص.

 ؛كولملا دنع نوكيز رجل امل تلق لمراسل العش ادبعيل انعويتس ل انعنا رم نيدام:زعدايذ نب نعم امس

 ا ا ا همها هيدا ءاطفاهتناو | اص|
 اهيلورتال/ل نوكربتر ازعل سلاش العش ادئعيفازعراسب نيديسزعراعجز قصت نايع نجزع

 ةلذااجيم كيب الزمول زخزب ازعرما [كالل نافل ل ساعت شيف كوم
 [0 مدد ا نائل لاناغتنا يدا نس بينمم اعاد دوكل نا لابن صاد عيازع ّ

 ماسلا ابك يازع ةرادزنعمكمن ازعل جنبا عتداهسن ان عدس ع فوزا بسكر رجذناللا "١
 ماتلالوفمجيزعطامالا عاتب نيذمنعناازعتز مساثلانعودعنازعوتلان تك وزل سي هلشم |
 نؤابانعتجن سافل نعني لبسي هاون الاخلال اماه ااه رتشإ :ائط وفة داجمل تاكلي ىف[
 | لانا دسم تامل عادات ف دال تاكلج 1كيلو نحال اة لا طائبالا عاب يزد 5

 ذدنعنابازعاسشول ركاب للعم وطنزبلازعو دعنا رابالا ءامال اماني ا زماذط هلا وسام مت
 01 ل ااا ل سوت كاع للا يازمان اع
 قدقير ١ بمب نعراف هلا بسيد دبرسابالن امال اما هيجان متالذ هلا اما ابال من اتاطاطانا

 هلك اكل روع ادام لاقرانب نفل زوبد حدا فاخ وليعنبد ا”زعن اس نزع
 عيقتدعنابدتسلاءاسالاف نأ رمال نم سيل سامال ل اان ادعي بكين مْتايفاطأطنكولم
 ةددئلاوذوؤشل اينيذد هر نيينهتل اذ هطواهدبال لب اهمامنتم فو وهسرت | م اظلاوىبر ع ممل ١

 نوكمن ازوجف ةرعتعملاوابخالَنضاؤبو ازهغل انيامىود هنيعب امهبواد ناعم بكل | ةارركت ناو ابهحرط بجواذ

 ابكر 0 ا يم ع

 محاسب بنو هم زوطول | |هنم جر

 ا يابا بيم وداب هيدد لاوحالازهلا ذيول ابتسا بوش ىذا
 مداها ننس مون بيتا اك يما اهننبإأ

 اخطات اهمإيرجخ تلم دنع تاكنازك دال لام اياد جور ةلماريخضب ]دنع فس ارثلا الع

 ظ | ذات لل لله ممجيلازعاذننع دينذانبانعمئلشلا اك ماا لالحلا جال هنالال ل ففي لمابلع تر
 ا نعناع اكالالسا ازال ثنا ملاذ الطاحنة :

 | هس اكزجي ذيل الع ساهل ازعمزاحنبروصنمز عناب رعب ايصاضع نع ن ائنإلا 6 احننروصنمزع

 ١ اهحيزتيلداهننباجدزتالذاًءانج ناك اداهتنبا جوزتنلف اههبشواةلض كناكن ال اتناهتدنا جوزتلم روت ةامازوبو

 ١ لاناالا ملل ايل هتادك لازم ناخب دوعن نعاابد ناز عمك ب و«نعرافصلا بسم ءاس نوت

 | متلماءاب لجين تيل وفمجا بانل اسما ةدانن نعب اند نازعد إل زج اهتيزعة تملا كلف ةيناكنا

 ميلعة عج [نعةرازز نعكمن ىسوم كو اهمها لال ادسفنال م١ مل اناتإ ما لعد لذ ال ىل اقتاهنخابتا

 | ةدلالاجل هلال لاح طق مازح زحام لا >الامفاوذب ىلانباوا اوما. 2 !ةدنع تاكل نعتسلاراشلا



 تاس بالو اسبادارتنإ لعام: يرس لسد لشمدلل ة شم برضودمب هب جدنب نا ةطمابل جيو ذاذإسابأل
 _  | دال يالا قران امم هيلخدن اهنا اهنا اهتلهيوزطةلم اهنحت ثناكناد اهنخادا اهنا اهتادعن اهجعزمت

 1 امد سازعيجبزمالا لازم انضخ نويل الع بمب نيدالاز مذ كت دال د فرت يحتم لير غبرل ورق

 .- ةطمالمل نمد ناز عدحارعتع )كل لانو ضال زمانا جوز ة/ارغ جي زمتلاس اثرا
 : اظضةلماجيدزنانباممازمالس» نال انس اختل اير نمر انمي ماه زم اللا! كهل تالهم

 ”؟نيفزماهلتضيد اهمابصالب ناك امذدنةلم جوانا زمالع دنا لومي شل المشار انا لانا
 المل ان يرخان يفسح بل ناهقرانيظوم بيكر ةيرشل !اعمشادص بانل نلاماهبل وظف
 !ءاب للجن ل اس للاث قير مزن ازمشاشل ]كاهن جلخ  هفن علل ذ مخد ان تاون ال بلش ادصوباا|
 هاك الطحان دال طال اان سراج يؤسس ريس جعل
 «دازعذإ | نعد ايذ نبل يمزم ةزجيا بده جيزطاطلا بسمي ةماكآلو ند سيال ل اشف ئشندد نش
 ناكل نر يفلان عزب لبسي ثداطن ى داب ث زها رلاجاناوماسنيةعل اس ل ايتام
 اهنا لخيلوراوكا ذاضاه مبا جوكلت ناكتاداكبااهتبا ل جترل ةامملا,لهتل !غاذا ل ارا تل الع ادع
 ءاذااهتنما ماكت اهتاب ءروجخد م ملف اهتنب الخدام دعب هارب لخدداهتنبا جدزتوه تاويل طب

 بلجر ] لاط تل اي اعرت ادع فادنع كل هول ار هشاه نعو نبع ازبار جوديعن با بسي اهيلخد ١
 1 0 اقل اعني لاسم لالحل اد فبال ملخحل ان امن ام اهتنبال حبا ةامازجج

 انتا نا هجرت اء م ا! لهل اج اهل ام ضدنا شي اع شادك ادنم |
 نمل ازا العم ادبي ا دنع كنك لاثريدس ننانحْرع ناوفص عني زجوسعترا ظ

 م 1 ىيدابل الع انزع يللي لالا ميال مال تارخل ناتنبا.جل مساس ١
 دصأ ناسي لال | .نيال مان ان دادس سل اقفاهتنبا عزت ةلمارغل سمع تلم طادعابانلاس اذ
 ناملز يجزم ةإمارجل سر تاون الك امل نةراذذنع ءاذد مع طاير نازعمكحن وسم عوادع ْ
 .طوهلؤعن اب زرلالا_ ل ثناؤفصر جدال ازعاج زعافصا لبسي ال الا مارح محا. لا اهلنب م جيمز |

 نا جبل مارا غلجد حالم ملا جال لا كلذ لع ادب( نول مقةيداجومد الإ
 دقي س|هنلحاي دوغان ذاب نانجخم للون نول خنيبيذهتلاذ لدا لل أب لالطعا عا الد
 قبيزاازيدانلاناف ةذإ ذات قرلاوايوجتاك ولادات اذا رابخال ار الادعنالا
 02 دعي زبانجان ءارجا انفاضيإريثال اذ لال اعرج ناوادحاو ىرجيكلاف

 اهنعاشولازعزاننالا اك نب انهن( جقريذادماو] كاوا نحل عسؤفلغلا ا
 ضيرمنلشلا]كك "لذ بتث ن اكن اف ل ان شحال رنا امالغ السد تلاع اربيل الن لقا نامع
 | هلعمشادبعب زعل جدرعرعيانباعدبزينببوةجزعدع ابدع بسب طلع هادو لزعهباوصا
 يلوا ذ ةياشل يلعن دانمال اذهب يو هيعاهتنبال : مرعبة وا اذاى ام مالغل اب ثيعرلرلا ثيل
 دانعر ال ازعوبعْداعزم) سممازب لمللس ةارلارلع عرض ضر اال امخلافرتإمااخا

 نع ةعرعداهيازعطع كلن بن ناكدال انهما ]نم مالنج بنل ل ذراتلابط ادع ظ
 ..؟لائرل اهي زعن ادعس نسون عطابسانبازخج  ءاهيزر يمر ار عامتصل بمب نادعس نوبؤم |
 دا اننا يجس يان كانك تا مدارس: الزضادميا ٌْ
 :امي لة رايالخ ن اكن اعلامغل غذا يدي ناكل يال ثاناح منن فان ةباذهإ حت

 ١ ناكمالط مسبرمابالل ابيل ازيب نوكيا ان هنن نوكي نال ٠ ب وسينما 9
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 «اج “نا /الخبت دالة ناكناو جوز ارنب الخب يال !نددمنمناكىذال اأو !ناكنالاقفرعاثنب| 0
 دقني زع ماض نزلا وويقلاعاييجل هرعت ةعلاودي رجع أك نءتخال زادت ااجي 2
 نازل نم هدايتلطت دانا كك نتخذ اال نينؤلزباوضت هينا لد ماه جلا
 اهقد نو اهبل ماه دلو رق اهتخاعضّب رح يرخالا اب ناب ئمافاص دلو. ةلطل اهنا عضت :نإاقأ 5 0 6

 وانك هضاواضوتاب دم هنساف بازل هناك كف نب هت يب
 ه«ناالا ناره نادصل ار اما اًضاريِلع] ديو ةرخالا طع لقعل انضر دوم داب :رحال لطب نأب عمافر نو عضد 1

 قالطالاز:قاطإ عج ناو قائلا ءنثتو بطلا ميققتلا ذولا اضةخالالعرشسلا ص ناائطولا ناكل كلذ حرس
 لكيم داذلا|لكل اكتالالاذد ناضل رقم زال ا علزالادقعلالاطبا لبق طولا عجب ادماكتالعمأ رميج جي >>

 اهئيلاهدسازعدب عضم ع ادد بكج عوبع از غد نسا بل هزعب وب يسبب جاذد ن 2-00
 ”عرازرا لو ىزخالا اي لية طاز هتان مدا ابوه ل اذةدحاو ةدمع 2 نيتخا جوز "لج لاث :ةاركلا انصا يم

 ظ نال :لاث رنا رعذاكسنازعن افزع لكنا كيم عدن مم
 ناب ىزاا) تلق انتاج ااا ال ههيخ ف 0 6
 ايل انامل لواط ل ةضاشلادادا ناد لوالادقمل اكمل: ىلدالاد لان سادادااذانت طعن ذهتلاف أ 0 دهس

 جلي زعاشلا لون ااثلالاةدادنزعباط نارركز ا كارعدح زعم ااكنناتسدتمب ايش تين يك
 ىتبلا ةزملا نيبو هدب تفي ل اةن زعل اول ادن |مانخاوماذان ىرخا ةلماوزغف اقل املا جرن ةلماقإملاب ع 3-5 0

 لع اك هش راشل ا اوف ارع بادن إ ىو ةياشلا جون حد تلاعب ”ةءاشل اباهحجوزت ير 0 3

 اا جاتإم راس لا اي عا ال لالش ادعي عريض فاز عبث نازعدا 00 9 6-0 يع

 دارسي ذل كج نع ربل هتارممم كدت خل انتملثفلاةةمومفتنالتنماهخابطجن | ١ سم جر
 نكترلواهممع كرا ذال امل اناهلخاب جمزمت نان اننرائوانعلثخادارتاماؤلط لج ذر شل الع شادكعأ  نقرعتم 7
 لاى رخالاطو ثامهثدح/ يطوف نانكوامم ناثخا نع شن اك] حين عامسو ل اماهتخ لمطخي نا ذ.تجد اهبلعيل 5 7

 هلا وعرب ناكنالافىلدال]نا اهعابن اياد نلت ىزخالان وحمل الع تمزج قف ىلا اذ 6
 لعاك مز كالو الذ ىلداكاملاعيتبل اهعيدبامتا نكن أد اساب كل ذل ىرا الذ تى زحالازمدبل و إءرطخالم 001

 لوفي انعم زعالعلا كي توات داب هل شمر تلال شاد بع فازعوااكل نعني دل ازيوشيعن نع ا
 اذوذلشل ]لون كي رع ةراذز نعن !يارعاشولازع نائنالا كت ريل دنع تاكلي زعينلاسلاترلتفا معأ

 نعكحلان عز عدم زعزع كيلا وحاهحوزتنال لاف عضتن ار اهنا جوت! )جهة ماولط كم ا 0 ا ا

 انااا زعل انلشلااعمهرر لدار علععمسائلا نعزي يمد جيلان لع 3 م“ 0
 هبت ةباثلائطداذاءاسم دسار ااا أبانا لمن علاد ل نك يندب ال لا 2 1 1 1 0 ١

 أتيت دوران نهايات دال سبل طواله ّ 0 : 4 ,
 ةييزئازح ألي با ناس مذ اظاهنخا جزيت انكلهف لم تن تاكل علال ترس ثوتدااهب |. أولا

 لانة جيان ق عز عموما كو نافل ازتدوبزعرإ':نازع هئيازعتاي >رتالطلاناكاذاانيزعزبنهنلا | ع 2 03 014

 ل سا اك بكف داخلة نيابي دان | | م
 ووقت اهب ازال بكلاتن تتر جانا عيدا لمان هييزج تي قس 2 ١
 للاماكن دل 3 .يرتطت ادي تارمل انوع تعش نافع 2 ١ و

 ايس -لامرساب ال لخلل شارعي عزت لاوس نعنانسنبة مزح بلا طار

 |[ ةةنيئلسي دالازعدم ارعز نأ كى حوطو هبا نود ىرحأدسبةلساد نينا لح نيئيذهلا ملجأ



 ريس :

 05-53 30 ير ياماما

 كونو ربهر# 0-اي5 24 "227 002 2-2
 يي تا و حل ل
 اب راسا 1+ ؟ كيب لا وحل

 1 6 :مس طلال طلاب هس | شع ى نعول عراد نإ هلو نع حاسم رع صام نعدبمجز
 هي مكب | | زال الد ناو والالم هع الاه مع ىرمالا اح ازال فال انج ئرالا اخ نامهن سا طن نيل

 نتي <> . | هازعزافلارانسلادكوزمداز نيتي عا م نازعدكمن عع وول ابسب اًمجِلَمائيحلم رغما جملا <«ع ٠
 - ا هن ىلادل كل ماه رجلا ىزسالا أط تاد دارا ممامهيدحإ اطوف ناثخال شاك مورا للم تارك

 نع ع ذانادانسانمعدهلاف ل مب ااكيلما نيل ناشد نحن ةاوج نان تانملم ل

 0 < 1 الاس سازط هناك اال ناز بزمن شانها

 : دركي ا | وم ساهعسب ن) فم ةضاشلا عدوا اني واكل طع ثسرحلص ةينانن[ئطواذالاتامأ طخ ىدالاملاعجيبا
 هب هج *نييانمل | اذا لوميا امش ادكعا|ب نمسا ن انس نب هاد دع نعت نعزي هللا مب ىلال ملا عجيب نإ جال
 يكتم كي... | اخ علا عين ولايك ةيناذلا ذم رنا ضدسل عك ناكل نال هجلارطع تل
 د م 2٠< ..|انمأ| دزني انس ازعدنجز عع زا بصي + زج. دلو اههَد نانا ومدير عيهبرككمزمىيزالا
 © جر 2| | قكطالافل اني ةاساساؤطوفنانخان راجع ناي جع نع تالعش ارصابانئاَسل ندا زبازع
 يخي < | باسمي كلمزعن لم جنح اه يال لاه ىلدالل هشفن ثعضي هتاف تلق ام ىزخالااطيد ءنطم لتسلم
 مر كر المقسم انهعجو نيكو اميز بلحا عر تلال ريهؤلا بالسلامه ازعهيحازعنيطبتيازهونسعا
 كمي < ١> | ككسنهلاءاح ل ألم كل هبحاالواف تشلوم لا نينكراملانبلاوجال ازعدنلاسو لا كلدبخا
 2 اال ام ايريصي كل ل شفانويطو ىلا هسضن كفوثق اير دناب ماركل لع خطول نود كلمل او منجي
 نين «ازعدبحن عك دزه بسي كاما عجبا: هاكتئيزذاذالإ ايل ديا زملج مل ظ
 | يكلم نشا ذ رنا لعيد ماعلا ١> مادع از عولم ازعناكسهرازعمشاه نيني ا
 ذ.لاث نا ألمي ىدلد يوننان اد ىزإتي انتي وزتهلسارتاايلم زعل لاا ادنعأ
 همإكلاوإ طول هب دارادر بتل اإعام عيل ورطولا يوسي ىرخ را انئتمزحو كلامة انهتلحانيسذهتلا
 رماطلا + 2 ناكل ضر امن د جيزتم ثيل نال انهم لوقا ل لف ممجبا هيداذاوّسصكلا وأطول آمي دارو

 هناجسلو ندا اةيال !نال امين اوصل اننلملا ةنينخالازعب محياه ]كت ثول اًضيادزيبكح ادرومداتا»

 سمحالسوممحي ناد ]جوز عيدوجوم يحل بال اد منان ا دكل ماس دام حاوز | عال نوف اخوه جهزمل هزيل او
 نيكيزازكيسولوفب الكا انللذدّساتْسسالاذيراشا انه ىلا هلملو مضاجولنول الإبل ةمزحن الحنا دوم ناو
 تديالا موتى ا ذو ئدرحا ةيااههتسزحو ل وق كل ذكو كل خوش انه هاظو ياللا مومو ابا انهتلساراتمل اع لوق

 اىرلدبونناهنجتريا ياذوق نين مزال ابانم دجاصخي ناني تولا اذنه طعن اسونمل الباطن اذ امنا الانللذ |
 كللدىود اله مح و ازعبجولا ازد ىدر د فواؤمو.بجِإغ ىزحالا ةضتونسإلا: دجإمضت و لقي

 كانلاسل انءانن نوجيزيرعمزع ن ومزيل عتزعانهس اع ا وبادجاو قع نعل اضمن الع

 , ٠ |ةطومضنالا اه وينادي كيرف وضل زم ءايش ازعل تلا اح ني سؤ )يما زيعوساثل لغرب عرش لع
 : مانكعاع ىرسالا ضل امدح نوكي ن االله انلمم ئرا اوس زيا اهتاحال ام كلذ نوككض كتاف

 ذا دك ناوي عاطيال ن اول انرمانلل لل ذ نيس ناهسنمامانل ف مدلو وهن نوطذام0 نيبدقل اشفانهبرمين
 هادكجزلال تامل اذ نانس نهاد نجع إسنا و لكون او هلكم طبالك, ذا مدت تيل لل لع نسوا
 تيل ع ااشال مامات ال اعف تل مِلِباَص كلذ حيا ارح هت مللخ | به صب جر ا

 0 اك ةيناقتا مجمع 6 يمد 0 1

 | جبت تبت7 تي 1

 ير كل 2 ا 7 7 7
 نال 0 3 را 25 م 7 7



 ل ا 0 ءيال" ل لا لعل 2 ل اا 4 0 50

 1 لجدار نخر لل نيس ئتعا] درع هنلاسحلا مل نأ يخلو اوال مام دلك ِ ع
 اني ءاشلاو نازغصز عنيك انتزعت ع أك مضلانايغتع اعل اولا دلو ليلهزإلل ثدلو مثءدس اص 7 0

 طاطا يشار اانا ندانف واع ناتسر وايران منكر <

 | انيخادلواهرزمم دلو يرباادالوال ئرلوفاهعانوا هّيخال اهبهيفادلو اهنمىزررظاط دل كلب هلع

 هات اتستل ادلاسل يوصل ءطلاب«ني لابي نمنع أكرر الهلع ندم ةزعمالا الم 2-77
 كلو له نورغزمشدلوفاهتفادلو قسةنرياخةيداججو ثناضتارل كهفتاطرركلافضةلثسلا نطزع | | "تب
 يي زءأكك ا نوكتن البق لوقي كابجدل اهل ناكام جنت ااه دذواميريغ نهى دلو جيقذافأ م قزم 0

 أ نبال ةناكتانافاهسباهنبا حقت الا ! يزل ازعل لا لعّسادعابانلاَمْل امىلاله ماندي ١ 9 اس
 ظازعاشلاهيلعهش ادئعاباتلاس الهلا( جئانديذ نيكني اوفس كو سابالفانب جيت ناز تا 0
 دعب جوز نم ناكن ا يرماي الف اهحوزتت ن إل م وذ نعنن كنان اًناهسادنسأ جير نيعزمةساا ل اوةلملا وز 0 1 هس

 تمد نال انيرزمل بال تسمزطحم ا نودرته كلا ل2 نئيزهنلا المجر بحال ز نط نأ يلف اهجوزئانا 12
 كب ز نجم نطو: كل و ناك ةيداز عرار انقل انل سل زيداني عن عقر عي جاز عالملا و 2 رم

 نايدزيب وتجي عاقل اسمي دحادطولادسوطولاقمَرراباللافاؤجعزج ناؤبال ية داجثداوف | انمأ ةجتت
 اهانه اهنا جوزيو ةارلا وزة ليلا لكني تيل نرش للعم اوبال ان اماه نلمس ءاهرلا 0 1-7

 كلؤاق ناكتالائل نمد انه اقل طم انساكاينالم دلو مدح اهحوزيت نا هود دن مندل : حااهحوزمتو 2 د
 نعت نيمو قيثلث سؤ نطقت ن لعن ئض علو »فشخ. لاتنبكل وسيع لن عامتصل لسسد اهاما | انصأ < 32 0 :

 رين ازماوكلمانيطقحن لصنع الوم ةنبا نات «الوم وكيس اي ل خادتبعزب نيل زمانا دنت 5 2
 نإطزب لعمل انراص م نيطتبنيدمل تناكنيطقي نع نى شيع مااهندجنااوركذ كلما ام دع نيطش ردم لاب الطت

 اي كيارفنيطق نر ّسعل ثناكاهنأ أها مااهتدجل تنم اهمعاصدت ديننا :ركرذ لعب وشعام دلوان موا“ 2 ١

 عقفيلع هياط ىدتس 0 ا و 0
 اق نيسنهلاف لائازجدذعااهككما ل أين عددلا اوملاورل ]خال |عراضاذ ازنرطسا انو عشولا انه ىف 0

 المهند يرو تاكاذاا ف اوعي مج يديد تدَسمنمتتاداه ازيا 0
 كلذذنا انيبد واهل هيطو ناكل عجز ماه دالو اب امهر ئمهحالو |جدزت نعمل |دالوارخال نع مز نرفبغلا 01 5 "يي

 ىدزللا جول اور ويري كلذ ن اذ. مد عبدو طولا بة دلولا نوكعن انيب فزنا اوصال دآ|ز» 0 0 ا

 نواكريدح لا نإ خلا ةييلو ىلغنب نيش اهنم ثدلو نيطقي نير ئمل نتاكام اؤتدج نال اهمءانض امة وكت نأ نق وا |

 | ةناناغبالةجنانينججاوزالاةجنةييخلاداسفو دعايه شداد نط لع لدا ار غ 7 3 0

 اة دولو دبع ن نيش ناكولوافجعزتنارلزعلف ل اَعاؤمالجْن دنا اذه ءوخاناكثيبوبعا ارسل[. ن7
 ظ 0 مل ا ا 1

 نتأمل اعلا تكيس أ ال6 ةدكويصلوم اولا ناذ عرسنالا

 اهيادلو ما جوزيتوذلمل جورج ل جل )زعلاسل ثراث 9 رسايل تلادارعلضارسدازمدع اك اي[ تح 0 0 1

 | كلوعمادلو ماد عم زحل ا ةْبا وترا مطمن يشل ان ؤعن!-لرمارعانغلبمل تاطغ كل ناوسابال ل افا 0
 | متللطملادبا بلس شاناؤل زباب عيمتتاانكهيلل اظضاننع لاس ناولاس ان اطسارمالجس نا ا 3

 | بكت ةؤبل انكم هنيسعب ل عباتن نارمنب كلم ادع ادا ؤب بكير كدنع وغلا المل دلوراو 1 ل
 قلبا انو تدت نسم فرشات اه فن عيل يلا: لع نارا باكل الن با ارملاب رك 3 ..:|
 | يقل ما مرتع املا عزت لجئازعتلاسلاثلشلا لعل اها صحانسزي تيزي كفاني دج تعتع اك جي( لج يق“ يأ ١ اهمكلوما ١ ١ يالا

 6 1 سل 0
 د ه0 ع 0 ْ

 3 هج كر ير يت يح وال قا
 يس

1 

 58 هه 9

 12 اهيكي < < 0 بر 2 1



 3 9 - -يمإ «منم
 - يع ٠ هجم قي" < - 9 أ 2. اس دي هيب

 01 ل بالا يعول ع حم
 < >2 5 رس اد أل وى يم + م
 -5 - 2 2 «عي ؟ هدو

 5 سح : ديا
 < ريو | . ,ء يضل - مسلوب
 | 7 هس - < 2.

 2 حم

 أعمل هاما "نعول لا .اتلالع هل اذازعراع زك رعملبحنازعو وككرعوملا

 ني يرام مومو نا رجزعمدعأك هبرءادال ل !اةهننناوداهأطب ا اهئطد دقو تراها هلشا

 ةيداهلاوب انباع دلو ءاوة لما جّيلل :لجر هنن جوز لعب ص ناوفصل انضر العاشر لادذع ككل نابشضنلا
 ةلجرالتلغل ايمجواب قزم اشم يسنبحرهذوكلازعرنلا|كرساالل نداء نماج وزال

 نميز اكن نام طنا اهجوزل ع انفي ناكةير جاوب امل كتاف ةلماجيوزتل جد قف لوطتاءءال الع
 ناهزجرا ساكدلو ءابسوزت لعب عال الط شارع انادل الاف ضانزعر اذ زعدإ مس ارعويعزإ! بمنأ

 مامن عدلا اهدي سا حدر نايلولا ءاوزتىنلاداراناسادا,دلو + ملضْن هلو تيللواط نشيد

 لاسلاةهتادلع ليم زجوعيرذ نجود عزءاسمب د اا سرس ابال ل اناهمسع اناكعذلا ام سيدنا نمسوالهيدنا

 نامهشفببب :قثلزعز هومدالماتاهتاو» ندب راجيلراكو ليلا وزب لير انعاش لانها لباس
 فيم 8 يسال نم دلع ةاجلا اقوال قت بجلهولاط دعوانا دلو هلق
 ادلع هي نع كمنبازعل انضنبازعو يعن ازمزبع اك اهنل امجوا اهسعلعجفرتة ملا ْ
 اطلاقا جدن دالهن ذالا'ل نع اسال عل العد خالا ةياالو مالا ةنبا جورنال انراشلا بهم

 ًارتلوتجا اممم لاف ءازغ ازعراثر نازعورل ازهزهسزع:قمل !65ائهنذا ارغب خالا ةشاو خالا هنبا

 انازعلانفنن نعسان لعن عنيا ببي لال ادزملاةنذابالا اهنل اخالرا وشم لعت للا عكشال لوب
 *انمإ 6 انهن ذاربش ثخالا ةاو خال ةنالعغلاورل انما حورتل اهلل. .لع فوج نعت نعركت

 ءأ دعا الاعور داهنذابالا اهلاجطعنمالا ةنايدزئال لان شل الهدب بارع مع ريكمنلزعال افزع
 ١ ماهر داو هني انهنع ف دورفاداكو بيذهلاةدانسالا انكم ناس تذيب كال اة
 <« انس رفصجويوم هرحازع حز لع عيساقلانيوسو زعن انبنعدجحازبذ بخ بمد لعن يشم ا هب وفجبؤناشلا
 | | ةطتمالا تو نواه عال الاد ةملا وون ثوبا لالا خداع عجوز م انعدالاس لاف
 »اص | بائزيازعدإ) لاو نعزي ل بمب خاب مكن د ل هؤز فانها ضال لاخلاد ملم لعلخالا خالات
 ١ 1 ا اه.عانجل!زماهنخ كمال اينل جلعاد اهتم 3 هنعمل عي «لوتب ان ايل شاد ءاباسسم لا ءانحزع

 ل يلا |اصأ تسباهنخا ةسارعالالا عودت اهلا لع .رلابالال ةرشل اياعش ادع ناز عتيطص نيل انزعدإللا
 ير“ ىلا . | ةازمازيالداهتعو الازم جين الجزل جالا[ تنالعشادبَحِفازعزاكلاز عيش ايزي ز عزي

 اا مالتلا ]لاتعد ادبي وكسارعةيغلارازعهيبازعنانينعدسان دع بسيالاشم
 ش را الستان نال ملعن ةرخالارابخال ني نهاد مان انهنب يزفو نيل اهتلاجؤمتإ اما 0 ايدول

 3 و / جرعاجلا تدعم أو علا تالططع مالا اننالا خا :.2!|لحاونحدديةلاولطلبوع

 1 ْ : | نحنا اانانلانلاةرضلةربرس ىنازييوتتت ناوفص كو ديسرمْععبرَسا ضو نخالخا

 : 08-5 |هععامسل ١تبسافأنأ» انا عوز واهابا جوز ال اياه اونا اما داربوخ ل ازجوخأ حوذ ادله

 2| ! :لاندخانخا حور :اجيلازعالان.لاف راع نكن عداحز نيم نعنادعس نوح ون نعني

 2 | انا تععتلام ةراززم لا ادن مج زعوإللا بسد ىو نعاس بد حاز اجابة تعب كلذ لإ
 و 0 .|نم ف 1 0 و هس مغ عم د الوض ناك لما حدذ ,«نالل اح محرم !وقيراشل ادهم

 ١ 5 أنساب شا اعبر ارعئ أتم, ردها اع رعومل وع ةع ل كا

 |" ضريشانإع [ج امام اشد لع شادلع ىازعو اكلات مل نعد عذبنا اناا اا
 ىلا مراحل لعسشانتعف ازعاج س ندد ١ ا 2 اهسرعت اع مآ |ك بلع .انءاضرلا مج < مع

 ١  5207ممت» تم ©
 : "فرص مل خر عيسامل نع * حصل ءاتلالعشا للا 2 ربحا بي هلم :

 7 7 قمح ٍ . 3 حل -- - - 3-3 3-3 _- حجج  جج جحا ل

 1 3 2 يلا هر 3 7 0 01



 17 إل #8 وز
0 1 0 

 عاومسن أ ةزملل تس تك عم 5 لترات ل ط سادبعإ ازعاج
 0اس لام ندا هين حاق يابا بج 7

 دلاداعش الس الواكد ان المايلع نال ابو رمال زماوتخاحالماهتلاخ طالما وتعلم ةرلاكت
 سالصش الو نائم انهار اة إب اهنللعامارآَسورل اًيريلعش صدم لوسر ل مف ةرحتفيلسا

 ! انااا عويشة مومن زاد ولان عنانئالا اك امإ ماع ضر رت ع رف سورا ريلع
 اهآلزماةنااهنانملعامال امن ةنعةبناسورلاطريلعش ]كتل ا! ةثوياتلع نسوا للا ظ

 الوادسإيملالة استلزم ةناذ للاي والمال ل ةيرشل ب اعشادبع فازعت فاك >

 ةرحفسأ جوزك نأ ْلَسَوملاو لع صم الوسدلعضعل اًثدىدلد دوش انني انآو ادحاهنجلأ

 لزعراطنيزطس از عدجلو ضرع دلنلا أك انزللر خا ة ناقل اثدَسولاوِلَعْش لص الو ىلا
 5نالضان لان ئجاخا جيتا الاف تنل ئيديخانخا مزن سؤ لئلا لعشاادبع
 انعيضرر دان جيزالجدناوللالَعش ادرس أك أضر اذانكوم اك وكم ضلال

 طن كالنار دلو الصامد ثعضد البت ةامازعل املا ككل ض نم هسا
 ل ةلصْو السالك قاعدانمن ف ادكمهتغلا كبلز قن غلا تانج اريد
 فو: يعادبعز عربي ازازعلانض نا عويعز ابني 1ء ص لات» هدلو ماوارت| ما أهنَعضراف ةريغص

 ١ هاو را[ ضمنا هن ضداف ةريخص ةيداجسوزئالجمة اول لوقا العش ادئعابانعمسل اة نانسزاًرع

 هيلونضي | نعماثردابز همن ل عّرعداحيلاز حلاصزع3 عز ىلع كه اش الود قأزعتججزعتلعلا | "
 هيلعزرةيوشنبال اق رخاد ةارغااهتعضداثدتزما |هنعضداخ ةركْغَصْيداج جيزتالجد نار لج ل املا
 نال ماذا اهم داَولاريرماو يراها لَص ثموحتيرث نيالا شل ليمون الافات ماوي اجلا
 لازما اذ قهر انريجتلاوُههتنبانسضر اهتال يدهتلاف ل أي اهتنباتسشر اهتاكيلع مرير كا ا
 ةارلااهمَضوا اذان همها مآاهنالرخالا ةإلريلص ثورحو هته ثرام اهئ عيبا نمضراذالدالا

 لانكا يحفر اد متع كدا ةلجلل ع غانا دانسضما رض

 الءاعضملاءنف ةشاجوزتنن الحر ادانل ]امر افلو ضر ة|مإلشسريلد ىركشسل لع نحب

 نم ابا ايش نع نكل انوفا 4و نفر ادكعز عدم اب ع بسس ل ال تلال عقوف !آ
 دازنم اما دلو نال كلذ كلز :وبجال بكام دل قضت جونا ناز وكب هم ىرل مرفعب ثعضا ةامارلل تل

 اك نعيجا بسب بتل ذيج وردي انج بيرم موج عنالدب نا ناذم ناس د حا
 وامايالخ عشرا ةلمازعضا م ناو ثس لالا ادكع باز شبل دنع اكن انس نيزعد لا
 -وموبلال ثمل اة ناو عناهلَع مرح ءانهرل نساهنناومال ل اخ اة همينتنا اهله تط حازم
 ءلعشادئعيازعت كسلا يكف مجبرالا اك نمد هرج ام عاسضرل نمل اةَتسلاومِلَعْسلَصَشسا ا

 وانارعدمازعت اكد تنال دايم مشياك اننلا اهنا ننسؤإامللاةلائرتنا|

 كلذناكتوشءانإز مالغلاعضراذال اهلا |مهلع دبع با نسف ازعتمنعن اكس نبازعطاثعنبا

 كلب وسب ةهرلا عل يبوسة قع انهطانلاذ نايم صلع همدوره ثينواءدمأ ا

 طوبيا فزت لابس ة ماج غلا دسلادسلو :
 ةاالعلا ضئدلولاز اناكت اداه دلو نمئس ]كبل مرحتلمانبل نلت مضرا ذا اشل لم هشادجع داع

 | بدع ب مراع زلال ناك داعث قيل ضل انا عضم ذي شما

 |عاهلاوز سال لاغرشلا» !بوعع اياز ءاط م زع عا انيداككن كلل ادبعز رعت لا شادبع هازعلجا 8
0 8 

0 ْ 



 نال عاني اةهجزممالا لابس أمل اء نعال نا بوما( جيدهلاولان(ل اس هنمعضتداكذل نطبلاالا
 ءاهنملا] نال: كل العد احاستسالاف ذود هي هتان ةدالر ملي راي مدر طب ىل امضي مال كنوكيزم
 | ريانموذتضاخ ع سيلاوم امامهم ادالد الع نان المشي | عنان املدالالوفانينضيل اوه اكتبالزم

 انبؤييرلون ره ماحس الاد ديلولا نبا نهي بي نذل انطنماوعضنرب لمنال مادالوا
 فنا ىف هنو هز خول لذل ىمايبس دم دائوس د ةزما رمي شلايعش ادجابانلاس
 |ةلمطوزتئغا نال تانمتل اسل امال ال افازعن نجزم عد ن ىدنسعمنع بسير مابال لاث

 هتااللاعنوا لم ااهسضر وقابل نالت جوزتان ادب اذن اره جز قير اب نضر خبل نانا دادي

 لبحر .ائاراشلام لع ايام تا هبع رعت رغم هو كتلا بسمب سيب بنل از*مجياعتصان مل نم حب
 90 01 نرتسيل ن ل قدام دبب دخل اًقفاهعيبث درا قو ىدلو ثعضرإ يما نال اف
 | عناب اناءان ادكعزع مالا لم ازيرسر نعوثعدل ]مان عز ع ناوفصزع نيس انبةيزع
 اللانالوا للا طعيرقلم ءنجدلوءاهلعسر دوحة ونتاج نعهنل امل اها شيايلع امري إملا
 ولو نري هَ اال روتسإال كمان نير مداشسالاعوطترخانط جيده لني

 0 | ناكولد ريال اعاشر هتعضرا نوكتوادجز لويس ىشراددلولا ماش انن اكاذارن ل عالوع ناكل
 | هدم وكت اوال رينبو ذنب كيييعميم

 0 تا ا | دعمعب] لفنان شادي عاوازعناندل اك كى ذل عنو ارح

 3 2 يه لعرعل ا طف نيازغدح رعب كك تمل [سوولل نب نارا الرب ارا
 - | رشالماكجيل ام ةراون ندين عز ع ضع طرملا' منن صدع 5 ود يصء اس نازرزغ
 .اهل سان [نننإ ل ذنال 6 هنذت :دحاو رمل ام مث مدلاد اروللا هنا امل اثرت عجبا فدا عانيت زميل سلا
 ا ازا امرا نازعناونسئ جرب اك انش وحفل قلم الذخال لا

 + بيم مالت المش ادكعيلزع نام ندا نونلتل ]ككل اء نيتعول نيتعضلاو عمه ارسال اه تاياع شادنع

 < انج هتلومملاوازعنانس نيش ادكجنعئدتفلادايذ نمش اك متلاورللانذباامالا عانتلازم يالا
 < اي جازمزم اكول اندنو ظلال عدس مالا الل اقف كلثلاو نام ناو تميرلا عال ريل كلف لاف
 مث | || غطوخشلتلاو ناضل اهنمضرلا امان تدناو مظعل ادشامال عاجل ازمم يالا اقرا نيا تا دبع نزع
 مانع انمجئدسل دايز نب: دعس زعراس نب نوم نعدجازيزبع ايلف انلاشع

 5 بالا ل ندي زعن انس نيش دهرا وازع ماْسمَياندنازعنانال | كلنبالا

 ناكل اقف نامضو ضنا لح حدف ىرجبال لاف نيش ضرار ضرلاع ضي الغل زع كام
 نع رما نار ِلَمْسادَعوال كمل راد نيديصْر عمو نيازمكمل اني مز عدحازعتع [ىًالفئوتس
 | ترا ادنعاهس ا هنشكتن اإل !' يكس ا انيرف ءانشلاو ل انرلا هند عج زل بح ا جفا ناكاج رك عب
 ًامرلاو اروقل ادب اال اًههعاضرلازم مري ىلا اّمكلد ىلارظ_ نإ سرا سا امبروعاضرلا هنبواهننب ىلا

 الر مَع هه َنلارم يامل ةمأاذ عدل انهت امضررشحل فين اكلات تلاوه انبنب ىذا امو كنف

 زال يح نايل و ويف نارك طذانملا بسم ذيل ام بتتمدسبا نوما انجي اذه أد
 لطم ات الامن اوغمْرعتسرالا آكل صناعي ضلوا ملا هباوجنعل د سرد اذجو للون ١

 نة شامض مخ غلب حنا عر اهبرسل : دسإو لان لل يلد فعل جر ل اس لا هنم محيا عاشت ازعإ
 : 1 21 3 محلا عن ع دي وال

1 1 

 : 1 ب

8 : 5 
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 لب راجعا سر ان تلنن از نانكم ل اناا اهي زرق ذك دج ان ب هلمل تلق يئلوهتص نود

 نبللالاةىئار يإلوخاوط رن تلقح لحمل دل اذ هنبلبى ل اهعضرترل ى ازعل خالل كت تلك :انترل زها اره

 عانهرلازم رميا تلق لاما! لع شادبعيف نعب امر نيازعولسلا بسب اهتاتلتاراهاباءلوبانانمزلا
 بنُ : يشار ابل الا ةاندروش جتنا شمول ابان

 .اوقيهنمعم لايت ايش اديعنازع :دارز ندي عن عدانجرعممع دان ازعلبزب نب ِبوعِعِبْر عِإ ملا

 ٍ اقهاتمعمل انا الع هش ادعي عر ك.نيازعامهبب رع هدوخاز دنع بسي اش «نمرضال نا عضروسع

 يت تاشولا::اكاذا نعل اذ نوبنهتلا لح أير تالة عشر شمس خلوني تلا لعشا
 نعبر ذنعدم! عملو زج يعم لايك -2ائاذديل !ازتم ب اكاذا ماد ىرخأ لم 3 -أعاضر نويل شد ناب

 وجلس عاشضرلا ل لرللو مفصلا تتلاةدقدنبداثل نع 9 هم اصب لبني اانا نعول اس ني ماش

 لسؤرل راو مف ني[ نمد . او ةا مازن عن يأ ودمرت دسم مشعر : وامل حاضر 01 ميال ناعم
 | نيئرخا ةلما ايس ةراكد عام فز نمش انبي دام اا, عضوات لم ]ناولغ ايوة! لع
 اهةضرط لاو !ث:ةيراغت باو تلاوامأل بارت ننلاةلنكم نأ ءاذهحاكت ميل نان: رمثعرخإل فبل
 00 ا 2 قيل 7 ]مة عضر نو توب يئس

| 

 أ هر ا 52 هذا مانا ا :

 قاع اًمضرل !رمتعضر ةعضر لكل سنت يلو تلح ا اذ يتلضاءألا غلي حاير وأ اًتيشسالنم علم

 فوداتتستس اللات نمداتسب انكو ئاننالاو ميلة يضاكمدحم كلذ ناالولل ةحنمةمز مع امماوعومب

 لصجتلثلاءنمماراناةودلملل ادم اورعضر ةرشع غل امك ةدجإعرلل نيام ارا امسسغت هلمج ث لهتلا

 نلت ن عطبرظرس اوي ئث دحلاة] مسا نى لهزعلم اع از بس ئ دل لا فرع فعيبرعلا | اص
 هئانالذوملاورفل انني ب دعا هاب ب ام :

 | تعضداوؤتعضرادتة ماحد حومة مانجو رت قال ا ل وع انيرزعشلشلا رع
 دلع انزهئلعزموابهملازعرمسازب خش بمب كل هلا داب لارين ايش كتل انركل اخ لاقاهتخا |

 نوفي ارعمن2 بمب ٠ا دز وج كرات لعزار ماهل امي دكت التل مطعمملا

 ةعنرا اة عزعراشل لابنك ديذ عدل ن وزع ع ولع نيني انطءانوجنال
 | ذو تالي صنم اه تفاولا ذل لعن الع نإ نان نائب ادهم تالَس شرم ال اكدحاؤلا
 يمل مضفلإ ازعزب :رحرع نائس نزين جريش ا اندجزعب وخز بسب 00 ا|.هلرخ|لبوات نيسزهملا

 ءادولاعدر كاطضوم صودا ماشا ةروبجلالاعاضرلازم وريال لاثنين نع
 ويلااموتقاروممن اكامالاعاضرلا م رمل ا ىرمصل) ا عيراسص نلمضغل عزب جز جول نع مإبلا بمب ا ١

 ١ 2!نعرانم نلمشفل ازعزرح كي ه«يلعانوفومكلذ] ثم ناكأنو ادت دان رار تورط لير ةيزس ماا ظ ك

 | فرن ,دافرارب صادر مال نر ولا عد كارو ناكل عاضلازم ال ليا ذليل شادكع |
 كام رن نهلاةي ديو هنم ىزحإخنلو اكوصالاو فر لا ناكر ةلملابهيسنلا رس دل ن أنس 1

 نوح نا اصول اارمظالو امداخالوار وني نوكدال انعام جراما نار نط نيينهتل 3
 "ناونسرعومل اعز تام , قال. ابرِلَحل دّثساو نيتعضد واحضر ا

 ا تاتا طلع



 أ ىح" هددكفت يسال سا

 هلأ >< ' 137ج يدس و مل وعدم يمنا سمي لع ةمقم ةرجأ نسما نوكب نال اوبر دبع ك شاد نان ضرلاد

 0 :ءاعصترا امال عانجرلازممرال لاه مانضرل زرصلاس لا نراشس لمه ادع ىف زع ةداناز يدين هلو ن
 لما لوت|راطن دس ماضرال اإل نيلوعف ى انس ذهتلاذ لاف أس نيلماكنيلرحدساوىرث
 - تب اله خر 3 فصول لص: دساول انكتم تا ضالاب نوكراةمل ادام اول نمل ع ياك ساو

 م. +2. ام الإ بيب ءاكزبلوح ناكامالاعانتلازم زجل اتلسنئِلع ادلع ىلا زجل ع ةداكخ نب اد

 اي سراح انممرججال لاف عاضرلزعهتلاسل انرشٍ ا لحش اع فانعنيدن نب
 : اهنبيز نوب مولا زعةءاثس نمد [كةيكورتلاءذد نشل الازعبيتهتلا ذب تئااننم نسب

 ' ضراف ةرالوبضزماهنلتد ةلمازهنل اس ائراَسل العش ادلع يفازعبو تمي يش وب نزين ازمه
 < 5 ب. | ..[نعفسي شاد عيوبنا ب.هيالالاثماضرلازم مهام نيللاللدب نعله نبل انلذبامالغو يدا
 | . ب _ | هادجو لاند 4و هل رتل لش ادعي ازعبيمش نيبو عون بناوفصن عروب عي وسوم

 هم هن |!”

 : اهلالال ل اطف تراجي مذهب جوزت نا هالشي |راثل لضم ا ثعضران هس ماع رسام ال: اذامال ةامهضأ

 تيارا 3 وزيواجاعضرا ةامازعاشليلوسح اباثلا سل نوني زعسيبا زم لعد هزع ةدسلا خيل زباب ثمضوا |
 0 نيكلامزعد,كاموج هلل لل ال اضن ثعضرائتلانيراعيلا جيزمتن | اهجعن نبا مالنل/ لحي ااهريغزمنبااهجعنل |

 كم6 >7 < _ | صيخدااهيخزمدلول لسا دابلهتلث عزم ئيدلف الا يزتللا ل لال شادكعو ا زجيلع
 رمي. ةميبس اجا لطم مساكم رفد« نضال
 | 0” تبرر عدن اهلورم ثرلوف ىرنل جسدزاف امل اسامي داهم ثدلوفةمأ ون: جد غال لع شارع فا عريص يفارعأ

 اق 5 20 | ضالة بقلب انغ تاكا: انا جدزبتن اش ضد عنا مالغلانلل ناري امالغ هنا عنسضر اهنارمأ
 2 اهسنفراطردلو مال لع مادصلالك ملاك ملا اك هنيلزمعضب دز ةنبا جوزتتنابحا املاعف
 2 نيريع كك دل»نيئنعنعشر دج ةنا جيزي دابحا انا ةبالا ذهول الج اهنؤزمةنامو
 نال هناتصىل ثعضرا ةزمان ارش نائل م ججإب لون عٍنرفعج نىنيعلاسلاةدانز همي لعزعدجا
 | انها نبل قزم هتإرما هيلع ترجر-انل لوين انو انهنهنمتل اساء دوجا امل ل افغاهجوذ ةسا عيوننا

 ا شان ثموكول لانا ةنباع ىل ثعض اولا را ةننا_بل راما نال كذاك فل زيلوم
 كلف ف مئات طعطلنلاولهجئافاب اسي ى أَقؤبانهم نم ل أرب كلنا عضومينكو ىث هن :كالح
 ةاماربول اببسريسي ى ذل هرن| ضل زيد يضت ل نولوقبونسامإ ع تيرجراثلا لوقين امل '.:لطعرلوقب
 ١ دلل اوصل ةلملاءاضرإزمشنانركد ىلا اذط لب نولوب اكرمالئربل لا ةناكك ل رع بىمضا بلع فلا
 عاضا اس ماج دي زمن! !ذ هدنولوتبامالل ضل امل وم لجل انا خلع اهحوز ةماملا حا عن

 ,ر | | ةعيضرلابا لعموم ادلع ةنبا عزم مقلم ابابا بوس خذلازم ةمرحرمباوه)ب بنل اذ قو هفرسيل
 ارا“ 0 | تفر زمدمبلاذ لابد انسانا زدات لان نعاذاالالإ رئت فقس اذه ودا
 4 5 / ران | | لبعض الوفزع) تلا لهن اناتلام ل اةزنانعرلار ني ماشهزعدإل لازم عيب هيسازعط عد دع ازعزج [ك

 | غيل يلا“. ,ىإ اهات نمتجمزولخش دلال داولخزعملحش الاناء ممدابض لضم زيؤلضعنلاومد
 ل م آت مث 8 ابنبزعب]جلوق كل درمسانهننب كل فه رن ءاااهجعذ م بس شبس علشلانلل ذب ىرترءال ضال قسإزم
 ا الوم رلوق لي ارال تاغ لاناعل طيس نمزاكامريصلاد ليل يسب ناكان يجب نباح يسنلاذاويس
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 داب ىرتاةلمادلو ولعت نبل نم ثعشرا ةلم لكل اًذخنال ذب ف بسلا ازم جيان عاضرل زم رجول دلة يلع
 حلو د مبا دحاو ل اناكن يل نبل ن تس ضنا ةإما]كورآسورل او, يلع مش | حس | وسنر ل ام ىبذل|عانضرل انلل نلف مالضو ا

 ن/ؤبامعاضرلازم مرج لسو لاو لعمس !ؤصش الوبر لاذ عامضرل ارسل عانضم كلذ نان الضو اءيدامجزم

 نعد لاهو يرض ةلوهفل زب حان معالض تبسومهرنيلو ايش ميالم عاضمو مملة يحن :ةرموهاما ثنا
 اميلوقىلانيزحن راسو لاو يلعمتا !] ص هش الوثب لوق ثيارا سلميا وغمحيلال تلد ل الج زعل اسس نب مانع
 هاذ ةانشلاو اجو اوبل, ينل ا ضبؤو مرخ|و ءاطاو هيجل وخلا نول. زم أيسر رخل فلازم جي
 اذهوةدحاور عنهم ان اكنادة ها صحتالل قلاده عمن إل ديوعب نازل ارح اذهو فضصخوهو

 لوقا زيي اي عانتلازموجي ]سدر العش ]يوت الوقو عالج نيرك او خام ىامتلوغل فل اغ |
 ونايدال اضْزم ريالم ضلال بةزم رج عاضرلالاامخ لال اذا ةديبعني عشب دحؤ مكن يلماضرلا
 ثيزاحا ندرك اجاذ |ميبلعمم !ناولَصاول التو نب اضيالغ نبل ناكناوتايتال الجزم عاضرل ا هلا واما

 ى.ثلثلادارخالا هما ن خا انب امص اك اب ايف دعد عىل اخاه ونغم كب اكئفادامف هن نايل ع هومهرعاف
 مالفرعي شن اعط ادعابانل اند طاب الار نولاسن ماشمزعد لاسم أكباكلنغاداماوكت ا

 هلة دحاو ة از عدحاو لت نيزم حبا عضد رمال ل اخ ل امعانضول ازماهبالا هنأ جيمي نامل لج ةر زم عضد
 الذل لئعضر| ول |)خجمغ اهاغ ناكمعضرت ملت اهتخا نانا قدرس ابالل ل امه ل امر عامل زم اهمال اهنا جوز تلك

 | لقلت لعشر ابانل سل ثول لانعناكس از | اعدل م أكلأبالذ نالغل انلتخاف ان
 الم ةدحاو ةارازماتعضو نامل ناك الاف انه زوال اهتخا جين الب مالغوهوةامازبعضرب

 نعناوفصرعن ايوب بنك ك لزورابألفنيلخْزمةدحاو ةلمازمانعضم نامل انناكن ايرتالن دماغ أبي
 الانام كانت انة حالهل اريكانخاوفل علب ةيراجوت ةئعضرارل كتل اف! كك الع حلاضلادّملا
 اهتاتاماداهاب | كوبا امجمغللنيللار ماد الئ خاومرفض كاةدح ول خل ادل اجرح[ طبل ن كلو نطبل انمي ويني

 2 رامون ارا دنع تنم عملا عدس انعتعدديبانعلع سي
 | كلذتملالبغبسنل ازمهزبام عاضل ازور انلتعاهرل اصدار فلل لل نولوقياوا كتل ف عانؤل اذ
 ثنااكى لام مالكلا عكا نافل زبلا اذ جش اف اًمفَضِرايلااهنعول اسنتسٌول مالك لذو ىلل اعف لا

 دلونمئثلكرسلا ايزامالغ اهل نونم ةدحاو ثعضرافوشدالماناهم إل اكلت تلقاماهنعك لاسمح أ

 ١ مج عانفلال ابا مالتن بلو تحلاوب الان لالي تالا الغل الل فل ع تب تشل ادالواكا نائما ز:ل تل انللذ
 | لال أيمب يايا انبل ناكناد تاوتنالا)بةرمعاطضرل اهدا را منو ثاهمال )بقزم وجبال ظل البقنم
 ١ مالكلا نكااناوملوقرميلخلانومامنينْول ماشا عداداد فيان هناك قزم عامل رجب اولا ئانالوةلا
 مكالمه رمزي اوما نال نودي اوكي احلا ءاهتف نال كلذ ى مالكلا نكن لل لعمانالا مالكم
 الهو نكو اذق ىاننا هملوفوطمامل الا عجرم عوزرل | يعفلااور تلاع امال مالكئ ماضي لاثلا لاف ةملكو هح
 ايظالانيباعج عاضرل وج حن ةدالولا هجن ماهي اسست ن يوجب مالا ل قزم عاضرلا نط عنيسذهنل اذ ل جبل
 انفال كلذا 'هصخاناالا اًهضيالل ذضاككب تل لزم يام عان لازم لشن ا عرلو قرم اظوانيل خولو لام
 17:1 !اراحلاب ىلا ةرئاوتلا سلا تاكل فاول حم اذه نامت ثاولوقا همونلع ناب هادع اندر ابخالازمؤك
 ماطخدجت عاقل تعصأو ..اقتباكامنلاتجنلازبنل اانا دانتزمافلع

 لاف نافع دان عوجتإلا زوله عذقملا أك ماط دمر عاضمال ل نتن المشارك نزعت ملا
 تا ص

 تا
 هس حصص تو وسع لل ا كاع



 اكزالآ سلا 3 الوم لعلنا المشاع يازع زان نوع نم جنيرجشالا جا

 اللوفر نضال لامامضاطهفاطاثددداماكس الالي خوتلينصل اذهل ن | ماظدبم
 لاش رااذاءاثمم هبتنلاذ لاثو حلات تلاءانسرلاءلل ذب. ميال لعبا. دسم ةلملازبل برشا ذادل ولأ نأ ماطخدج
 م نال دكت اطر انتل تل بيشام ىرغ ران ز عنا: دجب شوت نبرح

 | ين وحب ويعلم اج جبس
 نيش نب س رس ورسول سل 0

 نت راذاماوراظدسراهالل لا هقفالءشاانا ا
 تيوس بدعم
 هنؤيطد نملوح اذ نوكيا مزملاعاضرلا نطرح ا اذهب ني نهتلاذ. ل دتساوتيشسم ةش نإ يلة يصل دولا |
 هيرعضاننالخوطر مضي التسول ملانيلوحلا تنل نوبل اني ملاوضت ريك ني ادئع نكت نوت

 امثل ناس دارإداكة يش شبا شي ناالإل دغل اذازباهصالا طا يكمزب تلا مث هيشفملا مؤاكلاؤ تح ا

 ايتاانهقلسف جز انال اههدايتعاب ىدشلإ يارس نامسدارلانوكت نيو ٍؤط ةيرشواذط قرش عم ىزاتل زم
 نال دس وقول نوكين ايي اكتلل ذل نوكينإ ]نين تالا ربح !ؤ د انضالا مدسفاذنو لمد ف:طؤ تم بولجلا
 | ةلجوضمن !الامف هجم مدغ ىل الل راش ان :اكدرداؤنل اؤمدرما ناجل ان غانا دور قالا
 | ٌضتلا لاؤدت نمنع ماغز جوخ ازعاج لهكيزمةتعلاودبيازج مأككم وجولاانغاؤ هبت ازا
 ١ دلائل لم شاد حلا زعل أكره جماد ازكس الغ. يلموغل اجكذ نة ضاقت نتبع لما

 ني | .. | 2 عجدال اف قيداج هلتسف كوك غلاها ز ثيلح ولما نانينمؤللماايل ارا لطم نينو بمامل الجد
 ان دحاب يع بمب اك هب برنو رار وتكد وكم نفس لخلل طمءانض ةانكمو ضد كيا ك يعد
 نخدم ننال ةااِلَم نادك از عنوسحلاندداذ كي نوما سليمان عنيا ةعنع

 |أدنم ْماسياند شلال ايذهتلايببسو بعل طنين هلاذيل حملاانم ل يمر عم نالت

 -.. نمر, ةد هزمت ءاك نيس الاخ يرجو أ عا اههلاتيعدمودضال شا
 انانعت مدل دار وزمن اال ادع ح اص: عادخن هلادبع

 ةلسازعا شب الع ثا بعاس زجل زهد نربي ز باسم ءئلذلا كال انؤخدس م ةراجث عشرا
 /لاتائهتضرادت كام د اهنان تلتف كلذ دركلا اذا دصتّ اثكلذ دج كت امالغي ءانعضرااهناتمعن
 | نو قائنال ى ارسم انهتضر ذاب كعداون ماتا: ىاكلاؤ تينهتلاذانكم نا( مي راكد ق ليتنا

 | اني اسماغجزهيكر ازعاهبازعدح او قب وخاو ةرادذ ن زج لبي مناهل لاقب ”لدادانيدلاب هلع
 اهويضيكيرن نات ددشال ل اذال كم انهبغكل ذر ميل اتريد اجدامالغ ثعضرا ة م1 لمن !يلع هم اد كيدازعأ

 | و يعفي ا ةباوغانار تل ام هفادككيبال كمل امان اجبار عركينب ازعل !ذف نزعدجازعتعأك
 دان. ةدان | لع مادانلثعدداان ككل الامام ضد نانا ل ما نسب ان اب ايجدذ نانديا
 يلو ازعب ون بسب ثاعضلاددعنيعإو انقوا(ل أيبسسنل اعف لاق ىدداام

 تايلر عتاتا اناو انامل كان دما يدزت ]د نعلن لوف كحاب اناس انصار ءيسيازعل انيز مانمزم
 ذا لوبلن يضازروافب ل ضيدرل اكن داق اليت اوداهب ضد اكن اظل امة دهين مانا

 نهيب دارماهق دهرا انامتالاوعمدابتخال زال انكم ضل( أييب كلذ لانمي
 | اكيبز دكني ازمطتياظ تفل افود امض الا صحت د داهتجالانعمب ىرغل ازيرغبل بينه
 | ديكترمانامز دش دع لواط دلو اهرتراجدوبا كم دل مد نم] سلامه بسفر ِجْصد ن اصنع هبازعلعإ

 1 رز ١ : مح
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 مالتلالم لوالا 2 اذازعن اهنجرعوركل ننعومل آو نضال ا عسر دور هيام دناكماانا |
 كلذ لل اهمئادالم إف ثراوخ اهصد ل هلاوناناكل لدلو مازعرطخ ورع [داءنفدلا 0 7 0
 يما كلب ناناثلاهكازم اك تلو وين عرهتامناةدضاللا كلوي نال بوتط د ناكتلابانا| <

 طيور ملم ان اعنمهرهزلا رع عازرالازعردو دعو ع يمل وع منااماززعأ | ع ريع

 لق حوزلا الملا ةننبَسالد لجل نبني نامكناتفر التو مرو دوهشو لوناهجوزءلمرلا نا. لع ا

 | ييياهبل ةببوااهقو ف نقولا اهيلعاث دضإالف ا ارا زاب نافع سوق || اتصا

 لش الع ههسادبَع قاع ادي ادّبعن انام انو عودتنا نسورهوع نعد اساسنازعراف فلا |

 عميلالفاد انف مزلت ماعد ئمو ةزمل اخ لح .ايوعد ]ّمهاوعد ثوُسو هتشو سلة املا عضم جزل يس ا امنا

 | ققكدرو ثعمان هتخاب دعب لوخد عتب ذواهب لوخد عوف ولاه حاكت ىيسوترن ناكائج هعص]م انرعدا نانا ماو حد ا

 ميله ادعوا انهم نرعزعع دنا اهيعمشتأكةلبامل اع 6 : عمو نا ا

 قارعوس ازرع زعير ذع 0 لكلا: مالثثلا 0 كك 2

 | ةةلطافصلا تي ىدنبنازعدشاب ةعزعت 5من االول ةرذا جرتنال ل اقلتما اعيش |
 نادولولا[جاتلباثل ازعل اس نشل الهدي زعير نر جزعمثن ورع و نععرالمالا انجب ِ 5-- .

 .اوغلات رهو تلق ناز لاقما تلاع دبه يارعرانااند نم اكلنا غسان الدال ن اتا يدكت | يه

 ةنلط ل متلابل عرمان شاع ا يا ل فاسو 5 ْ

 ثمرحهجو لب امل اوضل !]بفتسا اذا "كلاب فيابك ناعيا منابع ةرباسلا عاب ىهتدعيز

 اقع تل للمس ابان كا اهني ا اص

 0 كاتئانكو هتروهتلفنناكنا اهبابالذ كشلار نيا ويلز تليد كناكن ال اقفاؤجم زيت نامل الهتل ريق

 ادق نتاتالعأ اض را كدا زل زرع ازع بوبكر بسب قيذ صور فخ فو داموا هنعوسن وما | نم

 روس داي دسم يعقل ءانلئتاينيزيلاة لح نيب اذني دتش رحاسش اناؤئلاظدلبمرتارا | جا

 نيءاكة سيلا علة لظلا 5 تي رانا جمزكاا نجايلح ظ
 ةنيلاجلعئاملطلاج اوزالان 50008 هر ارم نوح ار قيخ نعي ١ ١

 مل لوطا يجا صنعا دع ثفماواتاطا دجبماات داس سوا طعاشال | .
 | انهو اهت دعو تتح هلال اناث اهتلطنمنماهعدنرهط ةةعيلطتاض لقفز اناا نالف تلا

 11 يل 2 ا رول سل زول نعوم اوكي تيلتتءاطص

 ْ داهابرفُي بعامدنتف ار كم ةزما جوز نادارادت وراسل انيمي كيلا نمل حررا تل الع هس اربع ىنال كف

 ا | دنا انو اتش نكت كمان حامد لع دمنا وكروت عانت يتلف موذاؤت نام
 | ؟ممنح لو نع 0 اكعد "لاا :زخو لول ' نوكي هس يدش جرفل |طءاوجملا اوال للعلا |

 | ه1 يا اسر داواتا لدم مول لم تال العش لادا زعراعن يحز عجرفلا

 ل ل بلاك ارمني اذاذافزهالف نتلط !اوقف ناره اش نالجر عمو هناي ُمهظوْ مع |
 د هيلا صفح عوبع از ازعدارولاوبونسائملانعوسمنلا 0

 | سد ثيل ازد [مالننتلط دق لود نالت ةعمواهجقز قارب هل حاف عرب لاذاهبن نصب نيكاتلثقلطد ا ١

 ْ وو رسما دعا نعيم ان ةعزجإملا|
 نعزبأكو*+ فنا هطخمت هناء كرس اةاذافزنالخ نقلط لوقف هاب اف عنو تكا يجوز تب
 0 اندساو لع فاتلةنالطلاوك ايالانل تنل سان قار طخ قعر كك سو نع كك نقع نع

 م



 ْذ 1

 | دهط قوت ناعت صاد ناكمئالد تفل اال ب ءاثددوانيزعلا اذه لأم كرش او كلو كالو

 ١ نعء اضن دانعيكنازهرابنازعبدافاوموم بصي لطاباكتف جوزتداجيذ ناار خفم كي

 150 نللانسيل «وانرتخ مزمار امل ابسب را
 هيئلنسل تان ةالط ناكاذ عن ذهلاذ اهل سداالاءذط نام جانا ناد ذنهتاناثلا نافلطلا
 دع اهتنا اى الاانيل اعل مددساُذ اناث مقود يصادر دصم اينما ججاذا ةدساز ب سمغ كثل انا

 اا عع كوي أي كانا ولزوم ارحل اذو دا ايتحالاوسولوالا

 أ ميكا لل ةيانث لش نالسدؤإ بالا لؤانالمشاد كم ازمشان زمزم نع: ذهل لك لجو
 كندر دحان لني ازءنلا وكتاب ؤإز عناد كانو كن ياناسو دال مانا
 انكرغن أب نانا لن وسد هيمرك تنل زم هتك ناضج فت 0 3
 داير تاز إبلا رعد ابدع بينا كنا الاوعددن قبسات نيالا

 انااا يضايهلاةزناز ويل ثان غال الكروم رع

 يب بم سمس
 كتمادىرشمزم موه جور كساء غو ك ساو ةضيئع وتم

 امال: نول السامبا لكلاب ةدمك نمل نوط فو عاقغ هد
 الاء تعوهو كتماالد عض حل ضن مل ماج وهو كاتماال نخل ازال ةنبال ادمال ان عمجبالر شع
 | ةدع ةىهو كتملالك جوذاهلد كتماالودما نهر ازمكلتخا ةناععكَساالَوَص امل |زعناتلا ومو كسلالف

 1 0 ن :انخال نلت ونش نيم زهلكلسي الاد مل كت «ةمؤ لاو الا جاكت نها ذ

 | تر فير همي ا ميقا ناثلا كلو عب فلي مل اذطذ حدد اذيهل زال وطب طوره عيرالا اكلت لكم
 . ش أ ماج ضسزعو عفا /اعن يطلب يي ءانال ارمني رم نهرب ورضا جر ارم غل !ةنباو ثا اجل انوكتم

 ' | قل زنونزعى ديلا ءاقسلابمي خلا اف د تساي عني ةربدلاز عشت ؤلزع
 | نزع يبراللامخل نام نارإ اجياهوداالايبهو :كوارم كولو زكولم.ل نوكيلجلزعتلاسلا

 شانك انهفوكلازعمهبابارغرسمزبذجنيوذع بسوي عوتمبلازع هيب زنما
 | ( دلال. جزلاناغتم اهخدصاولةزاجائب ىرتشان عدلا قنا السر ناولل اةراشلا ميل ع طمزعهيبازع
 اينسجبسدد نااار ارانجابابةيخا ندب نما ذهوفدت نيب لال ثمن

 | املانانصخلاوزعو] حض الوفزع مالت يلع داّسل لس ىو نامل واس تثرنمأب

 2 ا معلا تلق جبافالاانأو رع لا
 رب مرقس وو بيا ستسهل

 فقتزعئدن لانج: :زعاهتصلا بسب ابا ناذواعيالمئاسهندب يرغب جوذاهلو جزل ان الع سادلع

 الدانه قي ل ةاهتدع ةما يوزن حجيزعب لاي فعجابالا لاب ركح ازع ومو م 0

 لهاموملا ايد زبالدال لاذ جو رة ووحلازعياتل ل لعشادكعابا دلال ابوس نوزع نإذلا هي ادياذ رت

 000 ا داعب نادراطتالد انهن قط روطد جيزتاذا لا املي يلع هشادئعيلا

 2 اهعززتةدواسزاؤجإع] زياماهفد اهتدانالرو لن اراك يهل عززراخاوخمدت ل |ياسإناذدانت

 , ع لك ْنادبع رع اوس ن دواذو ةراززجوشلا وزار عاميجدم ازعاج ده نعاتملا "لمالأنس
 1 1 . ,| | قالا يقجنلاءاتبا لال اناا اذامالل الينا تل المشادكعب زوما عاب مدار يكن

 ج١

 , يي 1 « نر“ جلا #
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 اطال ثلعشل وزن دك )د كلث و ضاجوذ عت وحل اال ىرل ؛نزلطل لطب ذل ازازب ما ]2ا/لهو ةداهنم
 ماهتدعو ةرمل لا عوزت اذا هراخن لم ةادع وازع تم مكربارإ]نالرل باع زن. وشو عمرنا اىفادأ
 اول لم زعنا الرمالي لنادالم اوان عال اناني نكاح(

 ة>ورتلذتل اه ناكاذا اماالل امداّدب دن الن يوم 'ال اهجياهن دعسة[ لا جوز لهل ازعل اسلامراسل أ لع
 كلذ رب نات هع ددءانبتلا هجن ءاي نلف كلون ومظعاوش امل اهيا سال امي ل قواهندجوصتتام
 ري لل لمدلا نس ان الايمن انمنومهاز,نل اهحب ائذح ال امد :دع غ اهناتمل اه ماع مر

 ناكناونقفاهجيز“ناذدد نذعموهتاهتدع ثْضعنا انامل ادد ء ماكاو وح كل مناهعمإ احا الع

 طزوطماعنازةمزع هانم | ى اني اجاضم ا جي ينال ]الد هتىرل ال اهل هجر ال اوانعَسآمم دحا |
 | ال اغناكانا اذه لاطضاربامل ]يمل اهتدع ىف ةارمللا جمني ماذا عل انانلبإزع انغاب لال عيهاا ادالت للان 46

 ارم الاي ان رعراثد ناز عواد! بيئي جاحاكتاهجديت م لسنماهقرانالماج ناكذان |

 | جفت ئدل نيبو اهدب قضوا مش ايبلع ىداال لام امن )كلان اهيل اهاهندعف نعبر ةلمازعلتملاب لع |

 اجتلةلحو كورت تاكنإ لان ا نط دنت تطترث هيلع متع كلذ نائفرعرت تناكتاف لقال ]2 الموب

 ١ اهنداهلعاهملطى لا ا ةمذ كيد تاكد ل يلح داعد نفسا ذاهلعاهتلطىرلا

 رمت هاش تال قده [ مادبا طالفايجدداعنلايدامجبة رندا ةملمط عافانا | 5
 ليت دبع رعت فمما |كاهلكء اكمال اربيل الكرت دل اذه د لوفاة محل ادسبات مسبلاهبلخحاذ ان انج

 اهلخد ناكنال اهي عورّهشاسددا اهلوشمت نق جتا عت ذاؤجوز ثوري ح اة ةلملازعمتل اس لانراشلا

 لحد جركيول ناو وورق ةشلتزحال ان (ىرخا ةلع أ نسم اوىلدال رماها عوتبام ثدتعاءادمارإ ]كلغ ابهدب قم

 | ل ايلا ل ا
 طابسانبازعتا نضرب يجدن كك ث دانت فداب لش ان ال رن فارع بن ةيركلاكنيلزلا
 ]وامان هني رفاه يلمح ناكن الااهتدعف ةإما م زتزجرل ازعرتلاس لاق طيس طل رعتيج عع رع
 ايطاخ ن اكو لّوال ازماؤتدعش اد انهندب زير خد ركب ناوزخال ازيئرخاةدعدلوال !زماهترع ةاوادما ل

 هوانا بالوضداهيامدقمز طلو بالخلازعيطاخوضولوةنعبضهتلاة لات أن بالختانم ١
 نياك بار عامه ز عنان هيدحلا بزعم دعا عد كان دائما دس يلع سل أذ وع نثري |انع

 ماتا اًررهللا اهلفاؤيلخد ناكن ان انهدب تدل اقفاهت عى ةإ لما عوز لعتْرعَتلاَس ل اةدلخ ْنَناْمِلُس

 :نارع تنعم ابل وع كدر ومرم هل ؤ الاهم خد رك ناوادبال ل لدانهتبم نشد ادرف +
 ايلا لحد ناك انت هفته قيل اناهتدع ةىهو ةما عك جم ىلا ةءنا تع هل ادكعيزازع
 0 ةولطنىد نل ل! نرعيتل اسولاةاهلْوشالهاهبرخدزكورل ناوايهمب نرش ةدواهج مزح هسا امع ها

 مم لوالا اهجوزىلا عجز من |لعاوتلطفرخإ |جداهحو زيف ىو ذ كس حل خالث 0-0
 هلال الكت ذل همم كلناهتاطف لالا مح :ىلا عجرم ومطر اح ذ كشف ثا قيلظن

 "م ثمل ارحا كل ضو كل اباوتل اهب طورشمرممل ااهقامتس ان اناوخيال نأ يبانبا ادبامل اتا نال اوانبا

 اني بيتنا اجت اك يعاب ان ذيل لكل ]خر مالذالاموخالا وضل اكذ ومال ييخت
 ْ ا ءالتلا الو تل اباعش ادع كازعدم ادع مهراد لل العش ادعفازع جاتهرل سن عرب عيلان

 ا | انه دوال جوز ااهذلط 3 ”لوالا اوحوزتفاوقلط لالا اهحرلف اهعوز اونفلط#ث تحفر زمف ةل | احل اؤلطاذال اق ْ

 ا | ذا ثالا سبل انلتاذط لوقو تانالاتخا ةثلشل ا دببانالابجيلا انها نفاذ نال ارباح اثثأ

 اذوب ناعما دل ازرع رعوسطع د ل إب ع اللا هاىلا انعتدأ| ان



 د عج مع
 عيوييتطسسا بة

 *..كلأ م وحسم جيس سي س :
 1 3 ”مونم نيةزعدعس بمد ابا هجدزتنل خالل بلو ةدحاو «دعرهش ا اعبجاسهنمد دعت لانا هفلظ

 0 -_ ةدسارة دمة لهو هب ذيل اهتدصغ وزن لل ذل للم شاع |رهراشلاف از عبككن ازعل يجزع

 اطيح | ...[اكناقم ل ثجدا ل ضداذا هتاف: خيرلاذلاهزع نييدهتلاذايلمدابخالاءنط ا أ[ ايجات
 ان. | اهيا ئةيداج لد ونعادال يلام هش ادكعازعر يبجي ازمةعزع طاب ناز ملا تميم
 تير < ما | داظاوملاادهذَقأبسل , مرا ةةهلش العض نم جزا دارا نارا: نعت العر, اماكما
 : سار“ 2 |مللتلالم شاد دام ان اطهاشسن عدمي نبّوقيبزمل هك نعمدعلا هاءامشناءاالا :دحب إي ةرخا|

 _ ةيعتا | ناز مانهز عدلا بمب انباء عراد انهندب رو نيس عنل اش نإ ) قابل عد ةإلإ) لالخ ذالافأ
 3 1 هت ةينب لاكن ل خل نان منال انمولاثر جهدنا ماخذ يجزم شل لعش ادوب ايريسيفلا |
 ته ا |عئاوايطعت ماها اتا نيل ماعم ةيبامايكل نوهب اال انهن قرفددملا دل انالادعامل

 هير ايتن اناس نعلم نشل .يلءاشنسازعقب:زعتسالا 55 هدب
 هي اج ”| |لشالْسادصائانلاملةلقيسلا زعلان لطنزبلازع] وسع ةدعلا اللا

 ا يراهم زا اجار ااا لطم

 كا

 تب 2 اناا! ماولط احر كنا شاد لازعافيمل عن اكس نازعن اوفر عوض جإ ميلا بصب هنم

 8-5 ل كتاب نيام يتلط نافل وقيامنا تالا لالالا ذمتي )جراهجزتؤ غاز كتل الا

 ع 5 ش0 ةفلاحإ نعول زب ماثهنعريئعي انباع ةرارذ نإ عتع سمي ن ئالطاهفرل اعتماد |هَملط نان عيداجِدذ

 2 < | هنمنح | ةلخلبّوحال ل اُلوالا اهجئرلزع لم. متمؤخإ ]جد اهجوزت مكاين اهقلط مة جوزتل جد يل تلاع

 - ب 0 2 لهن جور ملل ننضبلات تم اواف ل جدع العش ادع بانل اس لاو يطل زعبوججزب ا بسب

 "حمس |. |١ ماطاوىرخا سطات فزاد شن ى انللذ دم دلوق أل مد اتجوز وسال كلذ دلال
 أ الملاذ ةدسولا ثنا نابثد لوفمللءانبل الضو انيثاتل اء دح اذزجاماجيدزتو اهحلكتداران اذان يِلظلا ١

 | ضياع اه أكن اير افَسنائبملاو مولا ومب كبل اندنييقرفل خايب سر هايس ليال

 537 ا جن يطا. تجلضال نال ترم اناطلجيزع تباشر الاسلاةداج يوغي شلازع
 ٌَئ نباح 3 أك جاذنالاب اح هي يسب يس د

 ,لل | || ظالمزلاتالطاتماؤلط لبر خلاء اسر لاننكل عرج ساءلالضنلا بلع زعال الس اياز عل ومنع م
 0 2 دود انينمول| طع بجوال اف غولبلالتحاسيل اذبتكم عل قتحالا لامر اتحيرل م ميو
 يل . ىف ةتياطغالىذل اذالطل ةلماناط يل ز لانا شلياعش ادع ل ازع ماعد |زعوشمزعداح ازع ذأ
 لال“ بلا 0 | أةرةلماللانتازيالا اناث (ن ري اهنلينع قنيقحال ل ماهي ل خديالوالجر جوت نيطاجع ذك
 يلام 7 دل .مظارانالك امنا اندذاهراتسافلملا وذب عاما ل بش كتليتع قو ذيو رك يسع قدذنتيولبيقلا |
 19 0 د ميلك بع لاءاننوممرغمزف تؤيد كدي قالا لل )بق دنغطل ومس ئاطعإ ل عبق لس ازم
 23 1 0 ظ نقهبزعزاوفسزعزب ابل جزع بؤ معو 2م: املسيىنلاليلتلابدتلاللاةراشا تسامناو ثيم
 . / رو سام المش ادعي زعدانع زمنيا بسب راجل ةرب جر زج امانا لاتمام
 : 3 كجوزتد تر كات تي طاًيخجوزتف كتم[ مزيدا قا هلل ناهتج ل مداداغرم تا ضاثلث ةلماولط )جينز
 0 هم بد زا كلف ذ كفة شلل نناكاذالانعنمي نيك هجاو اهقد سي بنغدلل كسي ئابمذ
 لاك رد .[ حالتي اماواهطسهزجتلا سائل شادج اكول ردا عدبعيلازاز اودي

 يل 7
 رو 700000

 ايل و 7 .5 1 .٠

5 



 0 ري يل ١ لل و“ ريا يالا أ ب - ,

 ا ا 2 0 2 175 0 0 000 لك 0
 ل 1 2 :

 نيل ا 6 ل 10 اد

 انتاب نينميلب لع لنجوم لاول والا اهمجازناهتلطو انا علان 0 :

 مثلالطش ادب ولزعانناطس/ رضي ىد مثل ايت املا تعيش هيكل دام نازعدع اع اي
 | طالاارجعن ىلا عجرتناهتلطبول اهنعش ومن عيغاجدز جوزاض د حاوجهنم نوبل ثاكل لعمل ماول طل جيلا
 الفت كلي لع دنع نوكتاهتامامضس ىددداوقدص طخ عقوف ثضم دم ةدحادد نينقيللط يلع 2ددعنوكتاهنا|

 | قادصرعدماب عزى لدعر ١ بميالظ يقفز ايوزنجوزتماهتال شب يل اوَملطَوْلاءللتن او ظ
 اديلاتمف ماكان ايبا قسنف ذل ايرصاوطتلاذباشل لس شارب انععمدتلتلاغدعا
 أ نانمزم ا اك نأ تعميق ءادانالأا ازا ذ قاب جب

 اره رطل اذ لان هنخادادما عيت للطفل لالش ادعو ارضا ةرجالجس لي تالا
 ْ نائل ك مز سفاجوؤلا ف تاليا شانك ادن ككلاث» ءاقيإ اج ازعشل تلا أكيد ف ماخت
 مغ كلؤباوالاثهنما هماوبوجيدادلاذختلمج كفل ناني ش ظنا شن يل تابعونا وظلال

 هلل ارت ردع كا [لمس نرجو ارمح ننعم ن عنب اب ةييزعرافصلا بمب اماكن |
 م د يمس د نكتب ءانالل لاش نإآسعلا اةرراعرطي لص ا

 | تاكو تل الع لابو كو زيا يمرحاكتض حافل !زم حاختل انوؤرجن مو ]كلان اتلاياع هش هللادبع ىفإزعريضب ىلإ "ع
 لابو داما لح كدا 3 :حاكتلاب كنا فاكلافذ نان امي مماكحا هنزل موقنيدب ندب

 حسم أ انو تلثلودباك, ودبل "زكل)ٍن طل لتوانإلاو حافسابءاكتل رسما وجاد

 دطوارعتعرةداننزع ادد: لير مشدا كك" اهل / روان احب سنا حأ اندلع اج
 ليلاجالل اةبَولطَولاةملا ةَلِعومميقحََس الاجور لن نهيزحاولطفاعبد !لجرلاعجاذ ال اة ءاسن لاعمشلا

 يني نوار رانيا زمك يعن هدحارعتج أكرخ ان 2
 هلال كنلاث نافع ندا زعت ند ازعهكارعرع اك هتق عون وحال اةاعزجل هناكم جوز زم, حاولطف | بأ

 ةعشرم لانيوزتتنارلز وج هنعْرام وهو رهن ةلحاو ٌقلطه هول عبرا لجع ف ل اونتاني كال ع شالابع ا

 ناار اهننكشيخناكنااًميجزيلجالإ سلي هنا تنلا ناو ل[ ]لادا ننوضيكادانخنالج انما
 امل انطق اعف نم انالتذ دانت دما شاك دانخ ناكت طايل ماما انكآ لاما :

 كويباشإإ او محلب لعمل اوقع زعيم اهزعطت ل ازع) هرعت تملا أكلات امهملا لع باي ذرخا [بصأ <

 لكس اامبخلا دما ل كتح نال ىذا ةدساوتطضنةود عمان ناكل دف
 | نامئاكلعهقمالورلايلابب] دز ناواهبلخد ناكن ا ايقاذص هلو ىرخاة دع ىزنال لبق توا قلطلا
 ااناذ نالغإلعلش كله غصبا نعت ندعو هوحوزبول واش ناو هوجوز اهترع ها ضقنادعاؤلماءاث

 ش افون ازعدإلا بمينعناع نيورخزجمبلا بسيال ل دائبجدس زعتءورع زعم ملا ْ
 ةايارلعم زق ةونل كن ل تاكا بدرع تاع ذبادس|ئانلا سلا ةضبزعويبعبلر اع س منبت ضبع
 ايحاكتزان اكل ةدقع د تاكو همس اوال خد ناكت الاتش نهنمت ماو ضن كدقعف
 قالي اكن نان ىلدالا الإ كتدسب نكد ذو ثيع<ىتلاةلمل الخس تاكتاو ةّرعلا اهيلعو ثيم اهلوزياج

 ازاي جدن لجن مئت كءهلااويلج رش اهييذزمزتساامتانشلازمشزعلاامافلو» بسمافنأ| يأ .)
 برهزعتو أى عرالاابدأك دز ئا) يميل ةدقعذ اتغ يوزن طرة ضافي زعير عع يأ د لم
 مساريرعذ هل شاد انعم ةعرعل الع ننعم ارقعنعلمازبقع بع نيل . ماشا

 نوم عبزعا .نلازعرافسلا بيات لوا ببر انا لاني يكول ساو ةوش عيس لد ْ
 ميثم

 نصت بحال لاَ ىرتازول ان ض دما قلظةوك عبرا لس عتلاس لانو اءايلع هادم ازع ص

 ا
0 1 

0 



 نكاهبا عبرت نادار !نا لا لمانمدما وسب( ( ر ناول ادعس ناكن او تاموه ل خنت دم لذ

 لن لات ةرطغ زهر ازرع بي ناباكطلابتالاطهوُانناعيدالا زمام المجد عيوزتل اشدارااذاة زل
 ”ةالمت وح للام هناكم قرشا جوزتن الج هز مي نسا وقفو ل سرا نوكب اجرا رعت ا لصّش ادبع
 ليل .نهلاذ اح ل (ميانلطلا : قم اهِلعَنإنَوحاللان جدزتتن ]يعلم :دساوناطنانل تسل مش مورهشا
 اميرعلةبت ارش كاع تأ عوازم دانسالا | اهب بسب هنعانسذ ىرخابعوزقذازباتسالالعئيملا

 هتنهلش. نيج رايز المال ةواوناكم كر وزنا ليمن ةدسا لف ةوش عيا

 | نموا لا بمب هوان: نيعيداو سة قمل لفض ةمال اةقع نال لعل له ند اتعامل هملول ناكناو
 !/فورناةلمإ اجوزتم ؛ةردن كنان نم شمل نزلا لع هش ادع فازعغشنرط نيناذس عن اش فاء دعس

 الو كلاقمسوبنم ىرخا جدزتت نارا,الذاهبل خيا ماوت اولطوُم نال اقف اهجوزبت .وزبتو ةماتم ن دارا مثاهبل حلب
 بماي اهتللبولا : مونت ىقجورخا هاما دز نال نكيرل : داون هبل خجول انوش كاثل مزبوط |

 0 نوف يركت ابل مزعدحاو نيك زعزع ءءء لاما ناعمة 1 نا

 ثوافت داب هاش ال الهم محي مورا زون بطلاب يانا

 دايلاث مالت ايل ب ادع ازعل غبصل ازحناكس يلعن اوغمجزعن لح ا بسب ناوغسنعبتجنزالا 5
 ظ ا | ةراجل نكن اذ نايرتشيف هاوس نذابنارسابالغل اثءاما عياد انزع افون زم جيا كوامغ رضا
 1 لاعب ازا قصلز ول ازعزاكسنبازعناوفصزعني كلا رعود! بصي لالحبلئةيقدونمالياوجوأ

 انا دعو نعنانس نيادبعزعوفنلازعزيد لا بسب كلذكال هم بذا هي ءانا عراق الشر ا لايلعأ
 دع كن حكي نار سلايل انوداذو ثري منج رشي ناكواهإ لجل رؤي نررمأبال ل امل لعهشا ظ

 هلاملاةشنا |ّيلاهدحازع ةدانذنجبكازبازعةدزتزرمس الزمني حل بيو دلخ نبت زعدجازعأ
 ناةرالاذ لاندذام ناك انسدب ف ناكد لاكن نيرا نانعلات جوزة ايكو رعأ
 ايالعشادِعابانلاَسلاةراغن قطازعن ابازعدحا عطب زعتعاممن اع اح ككن ماطينو عزاوي رس الان |
 |. ةعاكنداججالادحمل دج ةلالجم قيترو ثلا نلوم لان نعكرتشيل ناءالومل نذل توام ازرع
 لت لودمجإ رع ةرارزنعو هدو نعناؤغ هزعزب لا زعودعزب بسن بوب نعمان ]مز عدمازع
 ا ينزع امال اذهب بيب ل نزازق نوكيا دون داني كى تشي ةاذرلا زم فوت ناءلبعل جلا نذااذالاق

 0 وتس .ةمزعزي حلا بيع نير ذل زمول ميالن قالا له ذج
 38 0 سا ث ذا دز ارنا ام زعنامزعنع بميناء ..ل ترك ولد ازعراتلايلعتا
 رآ 1 0 ساي بل انمركآا نت از ماو اال لا امل رو نسعي ازعت ران زعير ووسام للا

 , ارث ىإ] | كيتدزبش لاجل مز رج؟ار رانيا بانل ملال ايزعزمتع
 00 7 ْ اعزب لاب ءاقلادد درا :اتلافاوامالال هذه نأ الممل نذااذ انا
 34 3 رس أ .. [مهددنعنييعداجلاسدو هزاع ةمادسلا كلا الوم از عةجزعجير ترساشلازعا
 ارث 5 ٠. | < الترا يزترخ اثيزع ذم لو ننام خدر ن0 لح الا تلا: م

 0 210 بكم

5 

١ 
 هرحو نيتماو ا ءامإ ظ



 رار 5 5 00 ا
 53 . 3 ١ 5 7 . 0206 / .٠ 3 7 0 2 .٠

 نأ 0 90 ل م ل١ ( ا ا 0 . 0 : 5 1١ لا . 0 ل و نذ : 0 0 ٠
 1 : 0 + 000 نع 0

 | ةاللاطعيدالا نما تلارعرانل المش بوبا ثمل اةبجيو ازعنلتع ندازح كي نعاشول عنان إ5 32
 ايس ابا زعدم ا يزه بسد :نعيسثلازع قر لاولخلانبةعد نيش ارجو دعب زعز أكون يعبسل زم
 أ اك زالاقللسال اهنالعمالازعنسيلل مشتل اذ ءاثل ايلف فازعق هما اريح ادكبعزع ةفرعُإ سائل ززع
 ا اباشلاس ل ميشال ازع هسذانيلزعثلنلا ةليلن وداد ةسخاهت نم لاهو بسب ةرجانسوهاممتادشدو

 تس ا[يكانين مال لو هلي اذالع هند نع نافاهنعةلثسان عجبك لل ادكعؤل ال اًفزهتل ازعر ل العشار

 عيرالل حاصر انيركزهنم جوزيتء املا زل يوم ماد لماكو  واهفررل ل اجب ىور اف ناكو ا اليتس ١

 | اك لطدربسيل اوثل اهطسو نالاطر يغب هئم ثنا لجالاوضقنااذاذ دوهالكىل دري ءاش ا نهنم جيوزنتة وسل
 أهتارالاثمرتاوقدصل اخف لع ترض مال تلاه ارك |باباكلاب تيران وداد ةسنفمتال ثناكناذ

 | اكن ضو هنورط جال تناك او ضيخيرطت كناكنالوتب ناكر الو يبت افل دانه لوقي نيعانةراذذ ناكو نَ
 الل يك لاير شل ايل ادني رع ئازع ةدالذ ند يبعزعا عن نادعمز موتني دنع نيل

 ا لكل لونجوبال ثلاث ان إاءانرلا ابداع بلا كي تاربأ هتاف الا دهنم جمزتل اف يرال نعمان
 | لمرلزمتلاسلاتانل ا طع اافازعذع بسد هل نالايحال الموج داون ل اًضويفال رمز ولمحا :

 امان جوزتءانالالث هامل كلو بازعةرادز حتا مال ل مع اهنخلب عيرتن ال حباةزملاةددض وكت
 ملتلالعشاد عيبا هو سابا نسل ارعن اكس ازعطابد نب از ن د وعيرعاهلسلا بسيد جرالازوهال لا | انصأ“

 ضناكراحن ادعم انو ففلاوطانيحال |! ءنسل هلا غال حرابحالا نم (ىل ايد سنرال اتحاومل انرعتل نع

 ١ تلاع جا ١ بعتم أف نينلاخلا عطا د نحل ام ااحالاب دال ءادلتالاؤلع | ٠
 |منللمشادكياز هيام زعاقنعريع بارعيمازعتمر دنا أك اكل لل طيلَعسإِلَص
 لال وة نلظ وثمان املاك ءانتنلازبل لسا كت لم كجباؤذادل نال انتل اناس الو تزعل اسلام
 فازيوريتن اي مءاشام هين اسَيرناز حشا ]ص الويلل ان جلو ذازءّهبل دن ناالو دجيزمءانشل اهلل
 ا هر يغني ؤل ضرغزم كس نال ل حار رطم نوجاط قآل! جاؤزاورنال اخ ث انور لان اًنيوتاَع

 اهقنفونأ ةنسؤم ةلماو لوجو مدل ةورهمإلاح اكل سيال تلال وسورفل امانَاَسَولاِلَعسِلَصْشا ؤ
 لحال لو نم كيرلذاسرازمو تدشن ىدازملاطءاتنزمميل اعوذتد نه ءا زجر لق تدان نول
 أ .يالااحاعتازخاوركتانيدركتا مت كبل ثمرالاءنط غرميلع مزة ءانشلا,عومامآمسنس ءانشل ان
 كسا نا نولوب اياك يل كاودانا الكل ديت د ركدح ان اإل انركل] حادت ناك ولوقياكرمال انائولو

 نعاتملا أك ءانتلا فيلا ةيالاءذط ميل محامالاءانشل زمدار نكس لالش لس هينا 0 ١

 اييالائنعيو بلد الانراطتذذإب لش راننايه دي ارم شمل ازعوعن كلارك عيضانزعزمسأ ١ ار نزل)ل" ايل
 | هينلاتمةداتلادم نيران اةلالع شاد بط وازع لارع عرعاابسانازجزمتلاز جوملا أك 1

 لغو جاذد ليز عاشولانعنانناا أك لوما ]ساطع انك رئاونعرزناوركا

 لائايلارَسولازرياَسإَلَسس الواح ارك تن ااَْس ادع انلاسال ال إِلَحْس ادئع ىلع نإرح

 كللاثدت يصف نضع صب فزع دب ماطر عوملا أك هه بجسوس ل الحبل موانكم « دبس لزب ءاذنام
 د ةوسورجا شب بيزو برن, نايفُمو ا ذم بيحماوسضحم باير هتفص زهر وس لاوِلغْمَرَص

 دمنا: تاكو ثراح انفي يريوجو ةّساخا فم ةملَس:!ةلخازي حل: يف صو ثا اكفيز نوم معز |
 قام دانعتدملب نجني يزةهزلا هس دس اهب نمةدوسو مذجونمتملسًء اوى دعم صنح
 دلّئاسلبنعبطا ب وج ف باش مدلالهج شراح انف هوو نضنايفن لكقب ف حماوزم
 مايتوع بنون تنم خووتللاهضن د ِمَدَوَلاَراوِسل ناكوة ون عش ولاطعسٍإل صان
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 يدعو هوجو ك1 وحاز ينور دج 017
 | بان يعئا ميحد ,داننعن يني نئ عيل ل«زمذو [كلشل هلم دعإم عين اسدملا
 خمر ل ل برع . انااهعدزوَتاسمالَسَوِمل اولمدس الس ساتر جوز انراتلالحس ادع لازعوب

 ًاداطا .انمةلمان ءاجل شل لوم جانفي قع نعي امد نازعدا, ل ازع هبا ع اكره
 ه«الوسدزع خزنة طش ةمتبلم» .ةللاو متصفح لون كيو شو يلع تاخاف راسو لاو عش [[صدتن لوس ريما

 هج و ىلا جمد انمل جدذالمت اوما ناو جزل امطتتال ةلمل ناش الوراب كلامفراسوملا دعّشإرص

 دلال ثاهلاع دوا خرا و ل هلع شال سس الونراهل ل افي َتلَص نانإاوطن ث هى دامف كنت افا جاخزم
 / ايضا ارجاويل اننا. ىخ اهل اذنك انف بغرد كلا طرفي صن د شف يخش وسد نعم اكازج الشمال
 اةنليآم لاو لش لص كنور ىف ضر ِكنررخ اهناف صم ايان فكل اوم سل صش الوسرل ا فهلا

 ا ان ناهمادانابسع دوز سهو مهمتوف كنب: بانل جداد لحد رسل لال اهنيعر
 ا لاةنيَسؤل يت اخاىحتتس ناو ادار ناوتنلل اه ضن تبهونا:ةنمؤم ةلماجأ ورع الزنا هللا

 أم فنمأو نينلكل جالون ررلاو طع شاششابو ناهس ةزلاةبسزمزعش لعلن
 ْ دانتي طن ونمت: ئابن مسار عتعأك جول ِقالَتَلا اهلَحطاخ ب نصخ
 لاشي حا لعفمجو انعلغتن نابازععوبيلاوجن ل عزع]عزمهابازعونو منبرا زع
 * جن مرمحا بسب هامتلاز» ارناهحدزت نان :طافالا كجوزاووكيم جوا كش شن انا امال سورل اوك عملا

 / ةلطدا هموم كر نين ولاول نال للالعاب رعزسفازع ييازززلا
 | نروطنمزعمم ادعِداّرعيجا نيد سب ثوافتفداباليمصمل انئضمدقرل اانمن [سدفرن

 | ءانتلاها مل انءاتن لع اعدام بازعوطز جونا انعكاس يل زاب

 ,دتكياعلا خرا سيرعتم أكو انلاتال لة فكل ليلسا ارا راش ام يإع
 ىلممل بيل ضام دسزساهتخاةبا جوز<نارلشلا اهلج ط عملا: ملل تسيضالاةراتل نام جورازع ةدادز

 طل عز منين عيصنادحال جال لو يدتعمسل انانباطصارملجعنمريبعفانازع جلا نى دنس نع

 هللانعسزعبعأك رجاونلا فيمأُو ئادرالائانليت ناهيمزشفاهغلب تافذا
 دعس انا [نلازمداضى دان قحلالس اكتب ناين ينس نمامل ان تنالعش ديفا زع ناس نزع

 النكد هم قِلذذ نذادتلا ناوامتل|نمدانمىر اًبّوحال "لحن ام اخوز َنّوَسِنال لاةوثنالذاتنالخ دز ف زتادع

 مْنِِلََسِدِصابالاَس لام مزعنوممز مهرانع ةويع نيفيز عك انيطمز عد ازعتما نالف
 زا: كجؤنال از كرلإ ]كش نيف عبوط دال اًضاولهز ئركللاثىدص قلن ئش]كمطعالانتشالوتزع

 ادعوا زجل زعباسنب ناو زيزح انوار اص نعتز لع كه لكشنم عاذتلاو حاكللل ءاده لاش دغ
 زال يزهنلاهتلاطمتاوطعإلحاقاهش الور ل امل حيِلَسَو لاو لعْش|ل سوت اذال انتل العشا

 َساَإلَسَولاِ عش لس الواط ىدنعا كوتا ءانتلا نان ةدامسو اتا: ازمملا ضل |
 آول ِلَعْسإ]سْسالوْسِر ىلاداغ نانا ير لجل فرست اف كل رمز ماسلا صك نيرا ىل اعتو

 فوعخاه لاق طنطنملااولذوسل زم نازيانرآسورل اًدِؤح سؤ َصْس الوسرل لاف ةمل واذ. ا لش ل لاف
 كلدوغقادغوول تعاملك ام توف هب تما امتلطفل اتنسقالومر كنانوؤإل ماعدا وانزجلا

 ةطيطلاء التمن ةكل اك انفع اكيزح  ةياهتل اذ ل ان نسوماملا انك انمدوطلاطتلشلا نيب
 طاوس رابل انسان العم إ] وتب لا ءامب لاك سفر ع كك ضل لوط طنل او ماوقزسح عدونا
 قشلن بابه ذل ضضف اصلا » هدادل اجرمش تول افهتتوزملاوكشانليل انا اوكشاك لا ءاننلا ريان لوطىدنعربت
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 ادهطتسلا6 5 هنزهثلثالاطةلجو منك يرانل العلا لاير هيلع هسارعزب نر فمح اكو ال1 0 ا

 اهحوزمتنادادا اي ١ارطنالوعنرلال ازمة الالعاب اوبال ايهديسس رخو زو اطف نارع ا 7

 نقال اا ةدسس عمداك يلانرظتذاب تاو دال نم سائح كانا 0
 دكايشين افق رابن نمي زاير اجت ذب عايل اهنع ثاموتس عع تاكو تل! لع اونااوجورتم لام د ِ

 اك نامرامجكلالسإتلابندرلا نا أيسر مازن اسلاةدا دلي عكن اة تمالرتال د مب ١ كي ع١
 اهفلضاؤعدلانةلمانب وذ تنام هت ادع التل ةلاف لطحن عز عك ابل عزعدح انتي ١ جت

 ديفلات نر ءانهم موك اكورءالغاورناطاذ “ضل انام : نأ بيش كلونإلاةانلا ين كنور

 اًنم[شت نبال تال ىلا: ال ناو كلوت ”ااضيانناوملضيانلات كنون لع نايا

د لاسر :نعتؤيسرالش علا ازعيجازعب هك ||
 *”لعرواناع ديب المزا

 ايلا امن نينخ ال ازدد م نيلماب ةيءاونر: نأ يل ب الر تى زا 0

ر ءدالذ ب ةدعس رع اننبنومزعرجاز ل يغسل ماك ا 0
 و انايثن !ةملع دانا زفي

 اهناناينلنمنغصد ريك نااغلماذالوقبدهشلادصاوققوروبشلا طع اختل فارسا لسا

 هيلعولفل عاما مالوق طوق يمينك لاذ اطال |ًيخ تا دقاااغ اسوعدا
 امحاو الواد لوم او موزم نو 0 ارخاة اول ارحا لكن مواراخ

 منام التمام انا طار السد 00
 هي اين كيلع انجلو كدلجل بآلام ّ هن ناكل ا ما ال طا

 رو ارسا مسهور لع 0 2 المكساذي :تكااماتلا طم

 شلع وملح قفعس انا اوملحاد هود زحاذركسفناؤ ال مات |اوملعاو ملج باكل متصل اة ْ

اد كندي ساايفركيلم حاطط ضيف زمر جاع 9 اان هني ةعمسا | ١
 لاي علنا! تأ يال 

هنو نعكل نبط نان ةلغ منان اةدسضءانذلل !!ذضاو لاحت
ق نه ةقلط ناو يسارع ار اكمام ةولكذ است 

 ل

 بو اوثدت ناو ساكتل اة لق عقب .ىذلا اوفس دانون نال لافت قفا. ف سف ةيجؤرمل عض كوب نموَسَجْنا

 «؟لمامتلانكو امتاعطةالإر نايئانل مث عبادذالا تل[ ِ در نولي ب 10 !ناكيب :هلضفلا اوتو يوت

 5 نال ديت عضوا قاما واتا تلا ثالاع ا اوت اناكوام لمن نالمالا

 ايا ةليعلر: نال شاطدسب عوزتل اب :تملاغت ةلمل بلاي جيولنل ازع مالو يحبون ججيوزشلل نازل ليلطوسسكلاب

 ودافشال عاج اوإ) ضو نهد كت 0 مينغإة كاران ةوخم عيرتل ا جامع ناار

ازبورقل ازعوتل الش قمل ادت رعيتلاذنل ايوه كذا اوم عنا لاو ثيم اذه قاب
 باكلاوهرغوانزل

وا لجاكاو ةرخل اذ ةرايذ نمد, تيان ايف اهَْس هلجاو ةلعلازءبوتكملا
 دجناو|رامعا ادعبتش ةلادعبن مفر ات

مزكال اةنلبةؤرسشنال انيائابنمزوبال انش راشد مرن بيطزعت,طعواز أمد لجلجالا
 اثين

 ادمن أك حاحتل اكل وو تفز مو نشيطم تييز نت ناكيبزشنلا انشاكو هئفاط نع

 نمازسأك يذلا مكمدإ ل اعملك تان دازجلو عافت ب

 |هللابعيءلغسن تلا سش ادعي وتس كل اةبذ نرسل ازع يمزج اصغزع نصنع از

 | تاسناشادص ناجي نلعب رم كوباوندع د و يس سوح لا

 زبن هح الطف. شدقم ننام لبطع جوا كما شاقارلتلا ناو فا لخة سدد امش آس ١ ١

 ْ خيا دش ةلالسإلاذتوكماختش ا لثمن عديزعع ديبازمطمأكرفنادلسن لام.

وفازل تالتة ناذ ا'دو كثب وشم ءالتل) ريكك ب اطاس اركان لاتسل اء الإ لع رشا اورهلالعةوتلا |
 | اما ةدحا
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 يجيب سسب دوو صلت
 | عض سابزعديرزمو تسلط تاك دوز ةزعددت نا تيدا الالم ةددقل

 ابنت عد ههإ]سادساكو لل اه. لعالم ره يور العد دي وامك العر دج اذاون يمل

 ني دلامال ازعاغمل او :نحئاورؤمل ءاظع لع ارسم: ازا الا
 ! اياز ومس نومست لانش اظع اني ل احم انو لعل الزل او ءونل !ءاظعاو وعل )اح ذ هس ]زهر ماونونال ناوروفلا
 ! نيرا قلو نامل ادمجرلا نرش زمددحلار لع عضو كلذ نفر ثور اعمار زعبف انغام
 اكلشنرمئارل اميزنل انمار ل ميز مف نك ا

 أ نمرة نوعي ةلمارإ ]مرقم انا تن زمانم مهب نو هيمن ساعم ركل سانل لى دما مض او نيمو ذنينملا
 : | ةملا عزان كلذدازاداهتاح ل طنل ةرساغلاةنسلاؤ ةدوئامدلئزغتلا ةدوجوم تاكا درع
 2 موغللو دهلا زم كتسا | ضهحئامسا لش ءاضق خابوتسا اكجنفل !| يكف وتس تشل ين الالع

 كلذوومفلاموغل مسيل ةوقموقل اخ داإجذعضو امن لون ميسم م معن حارا
 هوم »لعضو نكلو فضل لفعض نموت ةوق ف مدالن مْوَسلارؤاهمر لق يرض إيفل ارنوب ناز اهيا ا

 | لالسنتل ولالا > تقلا عب فاونلا ناد |واوعرانض ءانوفال تغرم ل سا

 | التام اورلمتل ارهمدد الأ 0 حل تا حبا آمل !اهالريتشن ادوننلل
 اك يزال اذاطتا لهنا تتم د كو رتل يول دو اسمك لع
 نار دابر لمفالل# *اتنااعشادكعر رع حاذقل زعم شالازخ ه؟ازجإع
 ملت اع نحل قم زمراوي نرد كر رومانيا نادال
 | كداطاالات#و بنهم نان الالات اهنازدالدالالط ]ولالا
 :دوتارغتو زلال نأ , ءارالا حاكتو بول 'ميتومشلا طز وعرب را هدانعاإ مكن مالتلا
 باقل هوجو بادازبما مبان اكل عفان غال نابوضدقم
 ملقا 0 اوباةّيقبذ نهماكح ارا قادس هون املا

 2| لونجاباثلالائونجواز مديح ماطر ئقلازعائبجهمازعطقلعهزعةزملا نك ايوب
 هتان كلم انج يَ زمر ره وام هند زدقس ادا ل كزالاظلازع مالا
 ياو مجاياتمم-لاخنيلمزيإد بهز عناكس ان غنانمزعاتو ابل أك فرفلادسزم
 ريوق نالول نال عشاناول وع ل اسيا اذذان باخ اورو شبسا ول لوقي مال الهلع ناك
 عساها عبقانموانهورعاناتملاو لس لسمو ده ناكر اذهل دانا م اركيف نزرع
 خاضت ولع انموزهرعانإآ سول ارلع منن لص ساو ده علمك يلوم ىرخاو ءانتل عم ووجا
 نعاهاونغ ان اهذ موتضردو اهيلعرماشل انس دن داذل طبول ةزمم سه زكمتد ناذالا ذل يجلع وجو ءانتل عَ
 اون مضعبو ل مط ااروصقمواغل اوني اوم هراوس لح اند دله لايزال امنتنات

 ةارحو نحال اثماكا ابعث يادح ف اهنا ذل فو هال فن جم لوالاطةد ءكاءالارفاتلا
 ريت ب هج ونم ججاوس تي اهتِاَمشإلسيعتااهب
 لاما يمسالا ماد رمهضاوبالد انزل )طع فرش اوس ناالا ىاكرهزالا) اتواهبورغدنع اهثوضزمال ل تالائا
 سين دا خ زا الاتالشاوام .يزمدن اكوشالع ءاطشال ره ديم
 د ب ح2 < هي ةضوزمروحازهوناف
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 --جوووجج 7-0 سس و حم ا ع جوجو 0-1 2

 008-0 0 1 يأ 5 50 أ: يا 37 م ق١ 00 7 0

 0 0 5 لاا 39 0 م 00 ٌْ 0 ا
 مك ا 8 3 0 م 7 0 ا ا واخ 0

 مفيخاباي لومتان نك هراذتا نوعترٍ مودا |ساثالوال الح اكن اوه بغرب اطانَصل ]ري مج ١

 يأ

 ارو 00 ءاشلا 18 4 م را ظ
 21ظ11111 4 2004 اريل

 ناورآيولاور يلع ملي إلص هلالي زل امان وتلا نانانيجااسولاب بلع هش | سش الوُسد لوجإعاناو كحال 57 و 9 |
 لاتتالذزاعفي كعدانيو كناوخ >او كنانيمكءاض ناكل يل اًهتْبعْن ضائع مال امك حام لاقانيلطاثلا نا 2 .ر# ظ

 نعوريفازعن اياز ع كما: ل مزعتءنيشادزعتع أك كاجو هاك نيسلشلا ل همكؤبان عنان |انخأ ىو 0
 نازعدثلنلا لك لسورلاثدم.شالسشالوس ماسلا اهيشيسداتلاهلزتعلال فر ةلليعشاركبلا | | رمد 2
 دانلاعلاتلاتلنوتعلاى ازعل اففاعتل زعرشل لا عش اصاب لاس هفينحأ, انممس اسم لات ربل ازعيزرجزاطابد 00 10
 هيضيدزهروجازمؤناهز هم هبمهتمسا ذه اباكذتاما هانا اقوم قحا اننا ذعتم زعل اعتيزع 5 ا 0

 لام اطل حاضت انعتلازبز يعاب هتحوبالاسلا ضبع اك تاما امتي اهناكل سارعت مالا أ ل 2 نما
 ىبأل اقف ك دلع نبكيونعتمستلءاشرمامناناعنم اخ اكمال اهلا اهنا عزت اف لون ايغججاماممل 0101 و ١

 هني ل اقف كيلعنبسكيتاذابن كينازحئاو كاس دعت ننام ءانخلاتعنل هلال اعتاذمبلاف 37 3 0
 شاَلَصَوَح :لازعتاهرلاودمتلامرجوطتلئاس ل اسفل الا نإ غابات شنفناتل هود حاوب دحام : نأ 31

 راقت كادر ةذ ةماعلااوزنكم ان لاس جوسد ا دفين ذاع ل موال بلع 0 1

 ١ ةظناتهفحئبال فخ شلي نويض اكل اندث لهنكجو بلل لافتا شبل ضان ءاردضينحوبالاف 7 7 ا 1

 2 ينال 9 7

 || دقاطلازمؤعتلل للوسالازجن انتل لعنة م مانو ةككوبا ن ألد انذفامث ثامر حا انيئدت 1 5 رن نا

 كالاشلا يلع ة دال اورقايلاد داتلانعع وذ تاطلاناطيشب هنو.تلي نوضل اخلاو تاطل ليحا صو قاطل اءاش رش 1 نار يا
 ةلشو منسم موانع را حادا امضاء ئلع قداّسل ازعو ب اوعاذاحاةذاحاملكتَسث ناك 0

 الا نون سموحوب غل مهنا وناخبيلوةرهرئاسلاس ذه اةناكاو هوجو, .ةامنالاو عزيمه لم إم بكلا 0 م 8

 طا همت] قيال دا ىقاطلامن مرتو يادزالا ة اجزم اهي عملنا , اداكو مامات كلمامواصحاذذ لع - 9 2 ا يل

 لاقفمنم ثّرالل اًناهفل اونتاماهنع يتم باكلإ )هامة ةجرئيملشلا ازمالجر ناولرفُح وال اًمتكاذ

 07 نعواذ از عمكيازعإع أك الا الزعل للا مجا اذا عجار اوصف ريال اوم ١ ااا الوزن عانوطور لماما اع د 3 ١
 اًههعش انيلع اناهبث أتت دايم كمال |جوزتانكو اك اذه تامج شل بلوستم ليال ةلاةئاسالع | | د * 0 / 0
 | نعدببكتم ويلعن مدن موس كلذ ماهجينزلاالا امايصوادنن كل ذذ لع تاعجو ءاقلادنكرل نيب وم 7 أ 9

 |انهوحددت ن لمر نيص مظل وئل لاو ري لدا ش اندم سى نان تدلل جيلان: ةوقلا رمال أ ظ

 ى ا: رتلاز عع ديب وكلو فلا تما بكل بباله زيادانساي املا باقزمددأننلا اوناذ ثزحلا ظ ني 46 0

 اقنالاب لانا ةزكوداهشالاو نالع'كاملارب مما قالا [تيفالمرو عينا ابا مزمينجالا ىلا 0
 جف نباالن ان ضلحر تر يت ارعولخرمن ا نايلسض عيال لااا است ْبَج يذلا ْ . را م "

 ضي اناا نئىذاداتهشو كش ىائش لأب هنييسعش عطل ذادلنإ تلال لاضادباطنم | 3. ير“ يي
 كابل عي ادع اكديالاد دل ممول جي ضال لوما لهاا لعبا اواو ءاذعالازم 5 1 5 0

 ':باووضنموجوزا نايت ازمويطغزم ةزكتفرعدتر يكل ناهل ناكل عة ملانشب لا رزع ةزعيررشب 1 ند“ 37 :١
 اهيرخ تن 1تولاو لطش | صر انور اهنديؤيباك3 سورا اهلسانا تغلب نازح اهيل فب تبشر كيلا أ : 1 0

 ا ع يونا ايضات دوام يطم اوم 9



 قمع ءاوننل أب ن جوز نما يلمدن مل منال امن هنصن لم تاخ اا ورشيتسانفمج دل لعزخدا
 نعت ميش ن جوبزعه بازجؤم ككل ياقنمرغل باك الالم د اول ماهبالل ناس جعبرستيشلا الكف
 التلال ننس ول ادار خان جتنا اهمان ف هطخ دين نال عملا ةزمان ءاغ انااا طا كج

 ةطظوضما كباب زب يدان ان ياني تاور ساجدا ني ملا دنعالو

 اًيعوزتناكانا(ل (ريايككاتدد عوز تول الاقفوبض رز دكمان ناةموض نطل ضخ وشطملا
 تالملالازمةدافتلا رلايينت رمل اذوب ماكتال الا مختل لعل لا اتللا عوقد ننرطل زماني اولمحك

 قوتسمن البو عيش ع مرتب بارد ود ا !انهطدرددق لمالإ كو ماء مئاتلا

 ال اك[]-املانتشاذال لا: نيذهاهلنسلا ذو دوئهشل انمتسر نزلا لسجل شل لل عش !ا بع ينال ضدي
 دحاوراب ةداهث عسر مقحياتاةي كلم ىف الكل ذالولركلايايتح ادوهش تيرال لم كيلصركتتتناهنا 0

 نيب 2ك نمو انيك اثلايلم قداشسلالاًنزملا قبب الذإكيلعت ال نأ

 انوار افل زمن ذمهنيش مة مامج عمان امل موعوجحزنراشلا اميل ع ماس اءىلا ةراشاوهوحرلا 7

 عيقؤيلكيال نؤلاناعدد كي نمؤ لم انوطسم مزج لزج يآ وج باخذ إي وضساكءدؤ هن لع
 ماتا طونسجيلانم دس نجي ة عن حلا كياهلهجز ملم ماعوعدامةمزلالالضالنل لالالا« كي
 ةشحاهي ل سل كالا ةرظكاهيلكيرل اه كنان علم نالخو ىلا نت لب اجع كلذ ديري ناكنالاث باوث مهمل كل

 زمشإ عوامل :يمامددب ل اذ تغااذافاينذ كلزي مل هلل فغاهس اند اذان ةنسحل هلل ابتكآللا اهبل هن يمر

 غلا دم ساالإ] تنل لش |] ميغ )ااا يونسيبلل بساع اهيبيض زين يني

 بازعزعركب كي ءاضلازءكت عدم قالوقي ىلاعتههاناةاب لافغإ تال عل م جوت

 ص ارم لالخ نينا جيل ثني دف ايتلازء جزين االول اءركآلّؤ ال اضمن ازعتلا سلا كرام سانئع

 هيل اؤس الود عنهن كدمات ل ةدالن ثقي ولاول عشإ لص

 "انثي ةزسحت اهلا مراكب .لوقىل اني نجح ؤل ضعي لإ يل اما ذاد ةيالا نها رغب تلاها وملاو

 و خرب ]ملاذ دن اود ,زالشل/ مله زمزع داب نيوتن زعرظ نوزعزم
 : ا ادرومند دو لانه بنديلاذ لاف نا أشعل ماكتورلمالا
 داصبتسالاذ لاةورض بانطالاملا جامي هوما ابا اشلاميلعانتمئانيهزمنادابحالا عم نمل كاز سار اهناو
 لالا ءانجا تاكل ماظل فاومالوالادابخال او تامل اسم ل. ضاوماهنالءِت للم اهله ايار اءناهذب جوا
 نانا | نديل تل طاح نسل مالا بتل اتبس لوقا ءداشلااوزرلاء نط نوداهب ليلا نوكينابجض اهبجو ملم

 لعشإ] يول ازمز ذهل يتسم ن اع نجني اعضوذ ةاورل ارضي لاتينا ذرفت اماسي زمولخيالل
 ١ ااا هئينب هنمزمطلا اذنه ثم نهرا هيلاو ضمير فج وتي نانو هيفعينشزعط اذط اذ لغسعلاد
 أ لال مشل َسش الو سافل ذل افد نامل نمؤمونضبنحيلاةرئانسذيوضم كونو آ سوم اذيعس لس
 4 اب راو مبا ءانمزبااز نتاع اعل لسو
 نيشلاوءانعتمالاعيد علامك فشم داك نطاهن ابابا ليس

 :ائاهنعُم ام اغلا
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 1 يل 0

 ع ار علا / 1 هاا ةامعحا 4 / ل (ْ
 2 صب داير ديد وج 219+ ل

 1 كه اناندلابفشيلخ عت يلق موز لاب مه سيما قلطمحانم ل لالا ! فرم |اعِلَح لابو لاااتلاملال |

 عازل الل انونس ل شلالوت ا ءاماذال حابم وهف جيوزتلاب
 2 او كل يفي مال زرع ديو كيس و نركض كر احد كش وعاد .اولغشلا لذة! انا ركل عانئاف تلا

 يانا لراس شار انهم لاوممنلضغلا زن اس نانعداطبلان حلال مزعت زلم

 0 هس مروعل |عضوم هل الس راصاو ابغا انمكلوؤؤ عزم ةروعلاعضومذ فري ارك حا ١

 انيمي ناجل ديالو هفاويناءاييضلا نيل اومةايلاغ نوكتل اهيل :هسضن نعت ناولل اذزانم نافايعئاراع

 اةيلع فطوم زووم اك يفلان ملا فيم أ عئو[وناسرب

 ذويها مولا تطال مييااعلانالافغتل زياش انالو ذم انوع زعم ول الع ظ ْ
 ىتنعمثن امال ماوضشناماوزعتل انهن اي اونعمناربال نتي امكمامان موب( [ميزونعاولستنموبالا ءويلاو موب |.

 اناا ةرانمداز عزاز هومز سابملاز عرس از عع اكىين الإ اذالازعوادرغللزعتوشننانانسم |اض
 | الف نول ارجل م نذل الو حو] جشم انالغفعال ايفرتالم لالح لاقفذعتلاوياهنعيشن العشاركع ظ
 أ لصرناالازي بلوساناونقسان تا مكرلاذاانادزل ناكل أيمن كمان لجلال و
 ينال كالا اعراع مانت لمت اللا]زكترل ان اهناوا دنا يقال كرها دب بهذي دارت هارلا

 اميلي لاا اطحر ل اس لان عيزبنا يو نعود عر بسم نع كو قزتد نوحتابئزف يدل ةمفطنلا حاذماو 0

 ا ددلولاراكتاذ سه نشف دلو كلذ دعب انماط ل كطبالا اهيل ةشدوزطس ةاملا جوزة اجد مم مسا نار ١

 ا ا لا سل ادد وول اهمبازف
 تتءدازلا مالكم ةشفءلوق ل أب نيل الط كلذ مظل ثمان اهبل اوزكوشموا ةشازالا عيال

 نتا ود فكس« ردلاخلاز تسال الكلام انااددش

 | الامّصملا وام هتمعزانل ةداشنلاةنرثلا لك اوزغراغل لوم ةنسؤملاوراكتالل ءاظعالا جو لحل لاث انا

 ظ تلج رغوإ اياز بدرا 4و نمعقرازعةتها كك ةملسم بنل ذل هنري هنؤها ناكمتر ماب |

 امل انل توا زكيرل نادل دف تلمجتلقلخواخ ثاكاذ مند اذان ازعإ تلال عش ادكع بانل اسك قيل
 | تلقاه زالاطادذواياغبلا وعادل اى اوكلاو رك[: اراهعدذ كلوبقبوضرتن انبا ناواهجوزنف تق نانائل مو

 ظ اًسملانفرعدت ونه نال انعدم اوللال ئِعاوَرل اذ تَةننونو ةبولعمنهنوب نفسكم ىفاولل الا فشاوكلا

 ظ مشو هديا ماكاو ناقل عطلان داو نينجا دن 2

 وهشناكاذال اشي دكاوا موب اهنم عت نإ جولان وكلمة ةرحاشلاءامسحل نا زعلاتل باع ا ةءانلاس ل

 مما ضابشاس بام ومي درا عرْوفِسئان[رعف_:كاذلا عك اهركتسالو هن عنميالا املا

 باطهد ماني ضزعتع كك نيلي رز تاجا نانغل ىو مجلانتمتمل لا هج ام ىددالو زل
 طا نا بذر يخف وامر ذمة جوز تلات سل مشالح ادبي ازعاج ونجا زعرناويزع

 ل ءامأطي نالويالل ثا غرل ث ادة دامأطينإل له موبوان حاسب كيلا وجب ] ف ثمينا | 0

 الاطلس ةرتلا جوزة لجل زعل شل لسه اد مصاباراطل الاف ةراذخ نميز عديد حبب ]زعم نيرجا !

 8 ,ممانلاومخالا جزل ارب ةدوهشل ليف ةرباذل الميغ أس باز لالا جدل نانا ماب

 ادعت عحوزن نازي ارئتل امنع هيعمل مالخوكلاباندتع نا راش المش ريع الن لقلة رج وس زعدرللا

 لع لاش امال كب وسلا ثا وجدت. نخلة ناد عفر لاخلا

 | تلظفمكتئنوهركل للامدل انما لش ادعوبانلا ل اش ى1ل تانغ ءالوهنتلف لان كلذ نوبت
 ْ نأ د لالس ملا مازجّم اهيبذيالؤش اهون ف ,يلع ناكام باد ثضدولو ىف امم اخف لان ذربخا

 دع ع
 5 ١ د :
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 دي
 ل



 0 انو اكدر قيام كسلا »نم )!جلانيى فض اره سايل 1 اناذض نويت نب نفرميل كيلا

 "5 هدغاه ع ئفولتيراجب جزل جزم هدلاس لاهم( نزعضرزههسحم اهيخارعز لحنا بمب رول از ماهعنم

 ناز عشنا ءامامانيق«زعط تفرح نر لزمخذم كك" كن دسمان

 نخكإظ م ناز نوكتنازماالم ءا:#ملا لل ان .اًيرطل ضعيف نوكآ |راتل الم هس ادع يفال كلام 2

 1 بيز لادخزمزب كاز عونيعزرعتدنلا ووسع ةلهخدض دانا مائانا طارد ل انمايملا
 ماو ناهد زاناللومنف دز نللوقاندسا افرول ةالغلاب ةلااونلا اتالم تنديدا كلف

 ثريا! طع طار ككوالا ملام وبن عيلكلا دابا رررمز هت انضزعزب كل ازعدح نع 5
 ياس: واو ترد كفرت 091 عال الزبني ل

 ابسكتنرلولا اممذاهل ثدسوخد الذ نصت شفا“ ىزاؤل ناوضت ف عقوفا مسلم اجو: اتلغلاث

 اننافامتسلملزتنالخ ناريمان 0و نم مدس مم دن

 || نععرش 0 فاهلان
 |:مييناكةنيلاملا رو كيرالا لاا ناغااهلخؤ عينة جزلة تشالا ادع بقع
 انس بي ءئادلااك اغلا بنجوياميراكبال اب عقلا فمأُو جناهبل دانهش
 | ق0 تدلشانعرازعوتلا نسخ مي نعد هئاباديزب جبوغسب يدع نع
 كلام انانم ملام لال اوان داب ص كلا ل هزعن اب ديخاو دموي زعزع ]كاي العسل كي لامع
 أ هباطماطسبزع ةزجوان قع زعةلش كك هله لعبا ب كاهل ارضي نركللاب عقب نارمابال لوي لايلع
 | !انلاسلاث جارد نيج رعمشلنلا او اهضئتسلانرامال لا متل اهجيرركبلا لش الط ش ادعي ازع
 اما هةهزعملابدارا واهتم كلل ابال لنا ةرابا ريو رز زمر بج

 وكيت رابرشل لش ادبعيال كنان 1 :نمالالاد بكس يفازع نانسي نع رعي نعوحل د

 دين اولا كلذب نيضوناو كن اثفلاعضومتا زائلة زمننا يبرأ اهضخاذوهن يوب
 : 0 هات ورب عاام راكب د فسح يس

 0 :تيستجم يب بانالا زعزع وراق 0

 : 70 1 قي هر نير زحمه

 ل هبا ذاع نار ارك !.اهيصا ظل اع ةيدبسس نوكمن ال من ملل ااهم عنب هيداجئ زجل اس
 « بوث سة نب اوستلال كةنبا ةمراهل انة لاه لسا ل ع سادصيإ رع جد زعيكشلا 5 نان دع فب
 من ثول ذا نمل عذ نكي الاول عن نبال مرهكالعج وبلال عن ةنبال
 كاف ينص لحل تاع دس مي

 ' ءزامابان منازع ا موس مج ل

 كرف ةساكس ةعتسميتزت نوكيالم ندم ثوان ويل الا جر تلال بكت لونغ السد
 مسالك تاامداهشا ءازضو دايس ئرماظوطاكنل!لعلو ميلا ا ذه ل 26
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 3 ١  7 0 3 2 0ا
 انتر ا 7 6 0

 ا "ا 0 2 0
 0 1 ا
 صك حالم ساكت مدت م د

 ةماعلا هلع بيدك لملعب هلا 1 هأ ىا عج 2

 يا هبانذإالا ةمتيمرزتال اول. ءادنعلال ثثلايلعش ادع زعمرمدانعنابا إو نعفيزللا | امس 05 ا
 بين ةدانل اءانإلازمدافتسياكديتل اله راد ةيدّسلاعجراو ةيمالكل لس ةدان نس ذهل رخل انعام ١

 فيزمط ن أي ب ال ذاف ةسؤلاب منتالل ا( تلايلع اضف الاضراب اجانب زعااعز 4 ايازعرما |
 بيرانلازماولمإ و اري الزل يديم نمت انناكاذا ام لعو خال جد ذو نكاددانسالا عطش ةرامن بيل يتلا

 نماهسزع :نملا كك هيناهلاب عنق ايل لهن ادبع يزعل ةيصلاونصنزع نانس نزع ةيرل نعي بويز 7 ا
 :هلاكل كيةت دان نايل الش ادعوا ةلانداخت رع نيكس كاز حاعبجن يشم ازبذعد طا :

 | فاو أورنج نايصاءالؤنمل اًعيفاذخؤتن اذاحلاف طلوخرلا نإ دكتاكذال ةنينملاباهسدامإقن ١
 هز عزخ أكو يلم نذابالاةنالا هتغبال ناتاشا انزل ا ارجو طن زل زعشلتلا 5 عا ةلابا ان ٠

 نانا هس تالا يزن ارامل ان لسنا شادجو عون مهول بوندعزعنابازعكحلاب نعزي نردنا ْ
 را د دل ا 7 ألح

ْ 

 أ حل” قيذ
 00 را ا تا دامس اصور ههيي ةح
 7 «ث لممحي

 ”ةيمم 0-7101

 ا الل اثدمتم نم العد مالا جدزتل زل نع تلال اابائلاس لا نيطتينببوتعب | | ك2 عشا

 ضيا يتلا رس اجامل ريحت ني نوكلاب 1 اذاامإاع| < -ه -

 ّ هلتأدعقارع همم ننس عرك2 اقع زعو سعوا كلس فيم ودامال ا اهبعئميالتلهلاهما امان ةلملاةمإمل اجلا اص 5

 فكل العز جولبعنب بم اج اه ديال لة ما ل اماب جرت علمت ن|رسانال لان اختنا
 مه لمالك اكن ل افاهيئاوم نو .شيدماب جوزتب لجل ازعشلاس لامك لعهتابِع ف رهف ف نبددا جزع ةريمعزب
 ةلمانا. منت لجل رع العشار ابانلاسل اق ةريغل اى عزع فيس زعدانسالا ناهد سمي الذل جل ثلكناو

 جبن ةمايدلا 00 و انهما منام نلمس هيا يالال انني '

 ١ جتسرعلاسنازعوبعن »بمب هيف ايعتملا بعنم | نايا بلاد ءانل
 نالارعن انس نة ييزعرع بسن: ةرودعم ةيبارهتلاو جدو هيلااهتلا ممن لرسابأل ل انتل العشادبع اع :

 نعرانسنبةيزعهنع بسب ةءاهدنعو أعم ةن .امكلاوديد وهلا حوزتن إرم ابال لومي تمس لاق ةدادزنع

 تمي عتموعي هيرس يال اند تروحل ا ناشف هيرسانالا لاف ةيناوتل توه الا سلات اذعالؤلا
 | بية نا نقل املا !سابالل انتل العش ادب ارع]ةيصلارو :انسنإَرعَةَيِلارَعهنع

 لع انعح بعيدا لال ايوان عودع اذ زعبددنع نلف

 لاقت انر دل لافاساب كلذب ىراال ل اق ةينار لاء ايدوميلازمعنمتجرل زينل اس لاق قعشال ا دعس ل عمما

 ازيكم ز ةيدعمزع دنع بم اهضز كلا لطوزماكل العز يبيذهلاذءلج ل أي يال ةيسئهلابا
 هنت كازم عنقي ناو اورةدوهبل معنا اكل لع اذهل انل سل سليل حلا إو نع هبقعنب

 1 اثنناراوبالا فضرخلواذ اهماكحاو سلا طوس أيس نأ باهنمةميحملفعاوهد سم ىلا احا 26

 انياونجاانلاسلةهرعز]ارعئاذا اك جيل اول مارلرطنلا تعاطف 1

 دنا دامو انزيم ءاشمزعلنلا أكرمملا الغ اهيرتشيل ءاياهبرعسي انعام افاهيل ارظنبا ةلملا جمب 0

 اندسلا أمي اهجدؤتناداد اذ اهمعاشسدالهجو لارطن نآيرابالل يراخل يلع ش ادت نعم لكلا
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 2 2 7 الو

 م . حاكما ا ارفسر عنالشلا ديل زمول اهضوم
 نا زعاعت لو ب لا ]اهنا خلا اهجوزمتنإ ادارا ذاق! إال الن: نإ[ سابالال اماههجحملاداهناخىارطنر ايلماني للا جرت

 | سل ززتا ماا رع لفا اطت :امتازجل اسنان لع ش ادع ىف رع ىرل زينا زع ايا زع ان انما ضب زعناننالا كانهم

 | نال ردكالو دس ءالتلالا مادو ءاجيزم باز عاشت ارش اازع همام يلازم: دما أكل امسي لاةاوجتؤنا
 7 راد نيئرتلان يع | كئدع نب بم اننلت نكمل اذانالانبرابال لان هن اغراب ,ةاملاللسرلارظب الكتل
 ن اريطلد 2 9 7 رتل | : ةلاصطجنا ابتلاع ش ادع لالكتلاثنانمن لاذع ىو نمزيكس نيكل: عنافلا
 ءديس| ع جترعي مارا, ثاخ رجوي نهزعبنع بيز ملاالغاءاوبؤ شت نادرا اع لافماهمشملا
 نءباشلان |مب نوكي مل ضبتتنانرانسو ابل انايجدرزيت ناي ةلمازساع لالي زد ةررشن ريم
 دتقتر خط لإ ثور مهو اوموسلا ايل راف ث فسار ثموان تل لاتطلانينيإل افتقار

 2 ةد اكو اجار

 1 هسا

 ا 59 نرش ىاماثلا لثبوت نؤرعاميج حان حد ديل بة ميز قبلا بسي تشم 4 7 م 1
 2 0-0 كلفنا ونم كلغ ل نر لج لخ بط لعل مختل نايل رخننابحاوةاملا دز: نابي للا
 4 هربا حط اعملى هلا 3 ةاعلاماذل طخ ارضنا فيما لمشت ن احا ال انهي دب نجوثمتف

 ا - أ
 خسر مق ارلار (كنالل

| 

 7” 10 نانمدالأولوقتنااإ ممر فود مازال كلو ل جهز خشالوقنضهنلاس لان تلايلْطش ادع فارع
 : 4-2 ايمان وت اولومب ن5 نوب و مبدا اهل همن التل ادب دما اهتدعوضتنتن الق ]للوعي | دام /اع سرا ن وهاد |

 ضم اد نس اس ريل |. | لاةنانس نفاد جونز زو ديعن ازعل د همزع : قدلا | كك لجاباخل لوح اختلال ياكم

 1 عسا مس وامر ردا ومو ا كاز شام ادراك
 أدمن 2و 0 ثلار ا | 2 لال لطوُم ل اذار مالوتاولوتب نال الوتق تقف هتدص ضنا اذا هن مقبتنال نااهبل الطن من الف

 ناد رالا |بسأ هتسالوهزع ا اءانلاعل نرجو ازعركمل انيقط زهد حا زعب كك لاباكلا عليو عاختلا :لفع عي نب
 ْ ْ اولومتن اانا حورس الوقب ثفريو ثفرل اباهرنور مد نال ل ان ينم كل عاؤإ ل ير لومي ل اياب هون عاونالو ل جورَع

 1 ظ نامي داس راكلا غليوح ماختلا دعا تاو اهلسدا وهج ع تبلخ جير غل اذ ودل الوقلاو 6 مهل ق
 نعيم رضز عانس بازعر اكو ع اجلا قل او ثوب ناسك يقوتلازمااذثلاو قاد وواؤلابنقوتٍث يذلا
 ْ مائل قاوم امام ل تاعي مماللوتاول ومن ن الاب زعمش الوق ذبل يلع ادلع ىفازعيرعسلازعن با

 ْ هملول يفت ثاياؤتلا ءذط لأي مب الغ دعو ثيحاهعمو ليال او ناسخ يقي تالف نكن انتل ناد
 ظ , ...| نالرلطال ل نأ اداه ةولطبنعا.ة دعا علا شل نت عينا رخاوافرسم اضل وقلت ماو اهنع
 | [اشيمللت :عءاوهنف نحهمست ارسل ا 2 لخلل ننهي كاهل جو اههح جلل ينال ول املا هجاذ ىلا
 1 ِ | ةيتتال جايا رتاج 5 ؛انيالاءذط راش لع قداس رموثاؤلاب اوقفت زجل ,اورنم

 ْ ْ |دئبعإَتلا ميد جقرمالكوعضب ذي مالا توسل ١ ازكعنص اوانكو مصال مو

 ظ 8 اذان رش اشاد ابنسمسلةنيعانزمتلادكس عزان ازمشلتلا مك يرعب
 | | ١ علوم لا اًراثاه ف( أس نانا عر ,كوافورممكاماس انستا نائبا ثب :َدإزَفظَء املأ م

 ٌْ داطبماهتلطوا اهقوَمِحوْمَفبو هك نانا زيرماد سلم ليالى عي نانحام جوش ولن جعل انصاف ل عو ا

 ”يالس نا ورا ة دان ع لولا انه نمر اد ىذالبالو جوز ثاذال سوم ءل اكاط دذيالد ىذاالد

 نع تير لفلارعؤول ع ةقلاعونعزازعقم أك ذب ذم شاز خلافا عسي عم ..ةلبوح

 | م و والا كيم و



 سميت العا برا لا ارع اول عن انثألا 5 يمرر فضسأت نوميربو نالحف | -

 النزرازعدم زعزع كنكيمااءانتيلاوالكميليل الجل انتمش انالربللا جدر اتلامل ام جوزتلافملومي |
 الداكتولكبشاتانللاب قرت رشماب لاقل لالا صر زعل دن ميم ع هي ازغتسقع نعنع |
 ناكابإبللا نائئالاق رطل اوقرطلا(لا ماةظع احن تراطال نال ان اماطم يللا ناهز يللا, مساح لت

 لاننا ملوغب كلذ كرداتس او قرا دجال دعاوي نان ابابا الط عرش 0

 د#وكياجدو ةوصص:طباز دعم كلن, بحاضل اومن امظيسرازطشالا اوترطرارطضراممتال صا اواهنم
 ىضولشماواليلر كيران لال الع اربح ازع نوكل اهو راما /ك نامل د 8

 نارا إلف حاد اغلب لاق كل ادع نسلم: ءوعن اوي نيله ن عرماد يرسانعل اج لعن يوسْحن ازعردجا

 , لاننا حازعذع كاةزفاطن انتا مادا اني دصو الضم شض دفع ةران اذ ينالجد
 ثيضفيانللاذ وكف ةلما جقزتتن ادارات اال له فمحوباوثدح لاق ةرادزنعريكنبازعهبازج ملا بسد

 تفي اذنل با اى هممت متل اوتددابف فعن انهض جيا مر ملم ثرطتفاهتدز كلذ دعب ناكاذ اح اهو

 كنال اًهورهل لفضاالاك لع امر يل هنا امال ان اكض كمال اب هتمخ والان عجر ابلغ نييدبرتى زل اكل تلتال

 معلا ا
 اطلانكلذو لوالازمآل الهال اش ذ كلذ كامت ال انو ل اوس .شد اخ جوزتراسوملاو يلع! وت
 ١ وك اود هات دما هرقل كلو بكامل اواكبالاذ مين تن

 /كننعا عدوك دالهلا/ نانا اوداخا/اوض تينهلا ناب داش تالططش ادع يع
 بيوتي ليم زعل نازتونعنا بمب ب لاوثبذ ميضعمم ن اكن وعاطل !ناوش عيزنلا ادهملا

 | ذره جنب تلاامشايعوب الان هيبازعن رمزية رهؤازعموطنمن ل معمار مولع

 ظ ذعار | يب هنااا دا داما هيوم
 د 5 أمرهثلا تاغ جد نملاوكمنا ىو كي ةدايز عم ابكر وغلا ءاذاباويا 3 مفلاو

 وسفن ادا بع نإ ععزع ]ع زعرتتمل ا: ايمنءاباعتم اك جيو و عوز يلخ

 | معلفو نقر لحج و عروة وزنا حسد هتيلماؤ بالطوب ضارطب و خ تنم عيدخ جوزك نسوا اوميلع 1

 1 ل د ءاناعجى ل انيلاانم ترلدع اذان مالكلإ الاطوال: عذخأ ْ

 و ملَسَع يمل او, عمضإ] سس الونيس انص_خانانا تبنت اندلوىاثل كرا ىساتل تا ك2 !انلحخم ْ

 فرو رياذلظفراج دغر لال تانلاملأ الغ تاكا اذرل ل لعالم نعمل ]لجسم مات 7 .جرالا ا

 تول العار ملجأ 2101 نر نر ارا ير كلاي اراك اريام نور رع
 عطقل ادكرداوىل اطول ا ل ادومئاش نيدوملظ» هطح من اانه

 دج نرمد ىلول:لذد دروس او دم ضنلو كن اوال از جر تل اف نيب نمالج ناكورم لاو

 قعاهلوستب اهيلعاد اه لااا كلما غداء بزتاز يلف كارلا وى ديدن
 هلق ع مائتي شايع بلاطو لسضغخل ايل انسة عانس ضع ل اطفاهلام ذره اهنامغما
 اوناكاذاورهل طءطعاون امال االخاب ل اهيل لل طازه خزي التم اون اكاذ ال اضن همضغ عكبو ل امل ادب اهننمناكت

 ايش قنم]سرلاشن هلم, سورلاط ربل شل َصْس الوسخ ةان لالي اركوىلاغل اهملابالااوحو زر 5ك انما

 :لافئزلااةزمد اهلك لل خ تجوزت ساب كم ناكايفرمطل انلل ثوجدق يد خاب انرماشنف معن ادع

 داطا|جنبلانهلوسو هناا لتباكلادب نرقا دوم ب تان | عزي سو 0 ميشو 5
 كالا دئويسلاو ءازعالازورشلا عاطقنامضلارهبلاورمالكل إف دور ارالنلا»



 كد هبي فل سا ظتسو دج طم ضزهلا مختل :لخ ىف باج كال م غن ادب لإ اند ىدازغلا

 تلى دهتنلو اضن من اجلا هب لوانننور جان حان رحاخ اخر دبا ندب هذ نيك نبض ءدغ عمار وفساد

 هالال اال نادهشادىومل انا فمر لاء ىىبدمل ادمن زم ابن وهن وتل ياطويل وباثدد ىدملارصبب
 هن هنلخلا الوسم هجوؤع ًياوهلمب» افطصاويغاتحا بسر اهبولوُس دوم ساند َناورلكزشسال ,دعو
 ان! ن ضن ورك ايوكقمسد ووكر هاص م بغير نويزفالا حالا ئارركل ا قيانعم دقن د هبات لاو لع
 الدامر ٠ رن ااحنتاإيملكلااركتااسع

 اسر دم ا عابس ىدب لا نساد ماير كي حلت ءطخذ لأي لعددالا »كلذ لونا
 , رات اا هن
 ةمافشا لترك نانمفش إنتل كت جارطنالى اء اطعالا مدح دلل اءنضلاو اطل اءالسف فاطسالاو ماكل لاو

 نازعيل ل ارجو بعز ازع تملا كب الخ ّيض ةيناثونلا اننا ءاثلام يشل ضد مثلو لع اذ ككمنشب زم
 موي وذاوريلع ما ص السد ربسفلوممجان ام هماف ةبتاجر مانجا لا كال شادبع يازين
 الوزغ (لهرضمل مهضمب لاف ممر ذ لمه طاولص نسوا رماد م ةمالسر اج قنينا نعبر عج
 ةنالم الف يوزن از اناز تحاول اميلا|ءاتاذمالكل يونس باخد لكن دانببطخض نإ اننرتءانلا الالم
 أنا دهان اشكل لحن نض الل اما لل لانا بل دايز

 "ىلع حلوا. انزسرال اسر هالالا,وثبملامذابلانللملاوغاثسلزملاو عاطل افالاعذ تل خ ند درون يضل ادبرباث
 الالاالنانهتادالبلامومجددابملا]ه ب ادمح البل زمانتر عريات مامن |غباوسو ءاطمل الضفر البلا

 2 و ا

 مها سن قيرصلاو هيو بداردالاوءدحوتوةدابعملا موري هالكمورتانالر تلخم دعته مإ ع

 اسيدالا ردم دنسولاو بل زيكو تيرلازل اهجوقحنازعذ دس ستر ازم ةزفنيمم هنأ ولام
 . ةدانانرلسل العون وضن ركتيمو اكل ََواولَعس صَل اما“ نبعوهّسال منو مل يكسأ

 :اهي]مل ا تءاظنم بس هوو وعم

 تااسأم امش امال ة ةوقالو لوحالوريلعالا نئاكوم ايمن لكم الو هتعاطبالا نعام ل انياكو هبال ا ذر ديال

 ناكرتو كلذ ئضد ردت اياها ولبن دداهير ايزع انت يعم اري دان لعام شماو ومالا مرام

 لياكسوانبااضمل اوهاذت عب ابتالا هيث رجو يال خالاس تبعست ما يزل ءاياضغد موتها عمازعوضق وروما

 انجن ثكرٍكرانل ةالاضننن انمار البز حت هيالا كوت ن مناك :لل كي اوهط انصخ ىئذإ | للا اذه ويح
 اهززسدتم ..ةوله الن بشلاو ءوَمْبءدَةنءرسح افوُهو نال نزيالركذ نالخ ننال هنا هيلآكألا



 ظ

 اهمال اف هس ادن ملطعل ادع زعبل رعد راس ٍ

 ضياالاوتتلارطامنيادمقاخ زينل نيدي نابت زمنها ارشد يمل !هذهبيطختلالع مابا |

 ل: ءانج ا كلاءزمالا( ل ىلاو ليي ]تمن صو هيل ااوبسنتو لع اودع[ يخاعدرف ءومو عدت سنار ضل نم
 .الهتسالط ولالا كلا, ىلاغلخضابلاو عاشو عامل ارد ماكج اا مدع دامو انصالا مدع وزلا
 لبس ىل | كدالرال اةالخال وداعا انا ان اوءانول املطو حامجتساكرسل وزب عالاداصلاو حايصلاو جيغا
 | باطل ادبعوبؤمة مارشال عن تسول! هاجر لافراد !|نعراخزعمثن يجز عز نمار عنارممن

 ٠ نورك نمل نت ارككاراهنل احاول ارانب ازعل اهني ليحل افاهيسالي ناكر
 لشمال ىذ مااغشا نون مالكر ايكو هيلع كونأو دينمو هنمتساو مدع اراهتلاب راس نلبإلاب ضتسل

 | | كمدذي اكدكلل المل كزشسال دح و هن اةكادلا الن ادهشاو ادشيماًّيلو نود نما ناورل ىداط الخلل ضي نسورل

 ننعم كوع حد اوسرودصْلَسولا :لطشإهانعن ادهشاوٌرد قعر

 نإ ىتطضاجنلاو ىلا اايكآ سلا العن ]ص لمع

 وحد قعر هازل ! ازانناك ان د جور م نيرعلا

 أدحإ 0 ل كوسم اولا ناقل
 لصانع قاده اومل كورشال ءلحو هنااا. ال نادهشاو هيل عز كو او دب نصواو هد هتساو عرفغتساو هنيعّتساو

 جاضمر نا وزنكلا ناكدامدهف هيلا اًيعاذو بلعاليل دو انيذو ىدملاب هلسراك ودوم نابع سورل اوريلعمشا
 نثووزكداذلا طل وسرو هلل اومعْنسو هلِيلد ىومل ارونوهءلمسسداشرل ليس نك لوسدد هنلاعطينم نامعالا

 | اطيزاممالسالا 000 ا ا ا
 همم الهع علقو هذو تءاثكل ةنمكتيبواننيب ىذلاو ناوخال اير يلعتولَمل ل هلتاتميضر ل اقعشم مالعالارينم

 ناكل اقهيبازعممل ازبإ انمرجا اتوا حر وكيل لاو انلمتياغه لعين ىذلا عيكس

 الد حدد اال ١2 تانهشاو ىلع ]5ئضاو هب نمواو هشعتساوه دججا مثل لحم الا جمد نادااا ذالك !يلعندنمْولا ارا

 هلل قولا ]حو نوكرشل و هكولو دلك دل الع ةرهظملو نيدو ىدحلاب ةلسراءلوُسرو:دنعات# نادهشاورل كوش

 توتلاباورومالارد مو اثالاؤل اختل اد ؛تلاملو هلا عوضني شادانعكبصو ا ةناكر وش !نحرد كل ع لاول سورا

 ائياعو منو هّيضاثل تاكتاماّصلخع ءاثتلاو امهر اءلو هينصانمد نوكيألم .راغإ عرج ارلو سا تاناهل ناضتالا وائل

 مودالوا اهدي قل اقدسمتسا ا مز صو عوتسا اه]هتمعصتسا امر دامو زوعا انين اس رمش انلاو لي

 هزوعيالو نمي ىف ن اوم عسير هدضتف نيشان ان انام كول اًموطايتاضراللواهل لامن ناشجوهوءايتلا دبا
 ريلعرلوق ناس نال نالف نامت سورا ظيالهو بسك[ مرضت ]كف وت مثلي نمر توفيال ثداط مقبسنالو كرش

 1 با د ا اجلا
 كلذم شل اذعب ىو نالجنولا دعو نانقغلإزاو

 عء.وانوؤاء ثا م

 ل ةءدمهيلابإ شامه َديطغم ةغباس

 كهتساو ينم هي ذوعاور عن لعع اجا كعر تقول عوبازمءاتحالاهب ثد ..ذمو مالذال الادب ث هراممتايسالاغلْوم

 اخشؤ اضن مدوظملاةيزغل مغ ]خل يول انللسو ىدتم الاف «دهب نع لاو: الشان مهب ذوعاو ى ذهل

 كبل انماو وطلال وسوم دمعاقث تادهشاورل كرمال دحوهلنااتارل الن ادهشاو ى قل ال لعوهد ىزرمل ازرع

 العن عسومطو ةركحن ار سؤد دوبل ازمءاطقناو لل از ضالتخاو للنمو نيج اعمل سماع دلاب خيش
 دومال اكل نأ مثراسول اوي اع منن []ض اوو ا دبسف ىنوتوريلع ىنل اون اى داو همايعدصورتوزل 0

 لجزكسب كلاعب :اداوهلجا ل لير دقو هرزتى اه يشب ماناطربداشمو اهبابس ال تعول جشادِس
 ا بج بوسنلاة بس ولما لأ مومعلا) مجعد ل جهشا تان لغناتلماكلا عا ةانعو تش :ءاثيامتإ 1 :



 ا ل اعز منيت اشلاو كت ىابالاانكتاحل دادس كيد ناك
 دتانشلإ 20 و

 عيل كد لإ ذنتسأ ريض يجادداءةددانمل نكاد انضا ثمن ناز كهن.لجال دانك ه نيلسانل ا
 نإ نا هبشالالشلاةنلاب اذ ديلا وتم حجرا دانتي نيبال

 رجيفو اشرت مهد ما عدل ايلا شلل مشتل عر اهئ نفلارمل اكسو انكر رحل ونس
 | فهي المان بلغ لاير كحني دم نم سا اكياس ل هل اءاحلاباهضسذ دموي يدو جيداؤنما انيرت

 | ناديشاوم دل ماءوعدرتا»هتميل هتميرخ ءازج داب |لسجو باك اهلا عتفا فن باكل اذ دعئذلامش له اغلا

 [قالال !قمد ةيلامخو :هلا ماج ع لع ش ]دنع آهرخداومل !اهصلخا:داهش ل كيشال دس ها تارا ال |

 اخلاقراشل ذايب ومات |باكىباشلا مرام اكمل اش لاك طذلضونلايتلانيسمرزهتلانرسد
 ان لاوط آه لجل انف بفم ءادابش بجدابسبس حائل دفة! نالاهلداو ةرئالاوتل صل رالسالا
 ْ ل نوكمن اذككا ماد كراع يمني اشمل اد كمون ايال ريكا ل رايد كبد ناكواكيصو ايش هلمهف] ثج واد زم

 لبا دانيت مزاع ةدجند اك: ككل ذكور عاطل دهاض نفل مهن
 أ قمار اوحّوَوَْل !فاونل دلول ا ضونو د دمل ارمثكتو قوق !ليغت بولَمل اهل انودضبل اسمان

 ١ دفاوم نما عتتازمدنبابرساثل اهواي رالإ ب دال يلعرم ب دسم اوفوملا هيلا عرال كيبل لذ امل انو يف ض ربان

 ةمظلاراتغاو داي كاماد هضن اضر ءاطد.ل الجو لايتبع ناالف ننالفو ملا دمءاضفوشماو ركع

 دعك مزسوكم اذ ابرفتساو لاب هوبجاوزباجالامهوملتهاذكو انك اذن [زماهل ل نب درك كنالخ ثيئذالخ
 ءاهقلاميمسلانرل اوزةناولاب فطر ىوملاو يلا, هضلؤنو ىو اول ارركس انياب ناش ال انف اءاش ناركر شد

 , هيلا كولي كالي طم ل ننزل زعم ] يم ازعإ يلازم نزع نسب كني ل ثيل
 أ مكادادسررنلاةلجْمن اش كتل هقذوتو مزيل. هلم تنال كلذدهتض عاجلا( [سيايلش
 | مهبوعدرناوم عت لوقملا ةراشا هيف هشنجام طيوعدرتاو اننا اضل ال |جاضعب) ءاجنوكمن الص ركتا

 فة دحاز يد كماخسلا لااا ندلاوضساوذ را او دابالاةثالاو نيل ات مانا ظ
 هله |[ صوري وضخ هلال اكرر دلال الا هلل جم حاجا .بطضخجر تل الحال ناكل ناني اضصا

 ا م يس جيران كي ةيالاجارلامسدابن هلمف ا[مءاملارولخشادا رك دنعتيزع ْ
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 اهمسللا ءن مسلسل لد صظ11111111لاالا ا ثبع<ب 7““ /22ا

 ناس دا ام ةدصاسس يعمم 2-10 ل ماو نب تا يس يل لل يس 0

 -- + >> - ب 1

 : يب 9 لدا تسسلم ا

 1 ايتيلطت إلا عرتل ناش دن لان ةالغسخزلا( ثيضروَك مل نإ لان نسمؤل امان

 ات :.اذقل نع هرشالا مل همت تملا كم ددزئامسح عمل اونررشعاهفصب ْمنل اوامر د نوعبرا زق والاد
 | ةهلوقين العدم زق كاباجع قس وطد جوزتناكانهيلعش اناولصن يح رح ناشلا ل عش ادعي

 بهي سا ذارشلا هلم نيني طلاء شا شؤ مد اجت: دترظ | منت فول قيم لسوف
 ٍِ نط ملانخرزن اكول ال ظش.ااددسن دو هيما زلال عي نأ ي

 نول ع ا ادعابانلاسلا ةدانز ندع سن ناوررع بوم
 هه: غخخساو كضنئنرع اوقف ةمالذانالن وز ناللفاب لومي ناو لع اًطلاَبعجعوانتاَض



 لام م تو

 د |
 نيل نس انس نمنال انو اعطباغدسوزفنا. :س ناخب هيدبح ماسلا تال سس

 ماستورلاَو ,بلَعْش ]ص الوسم نالاثاشلا يلع ادع ىلإ ارلانسن اتم نعدلنلا أك يردن الط

 هال "ناو 0 0 10 0 د

 نازل اياه ا 1 100 ل 1

 هلل ا د 2 ةالسعلانزاكراناكودا اراذعو اسرخو اربع سخ هل اةملوالل السيل اورسل امه لم 12

 يا ارعذكتلا كم ءدّعيلعرل ازاكرل اءرانل نئرتشت ل متل اذاكول اون انك اداذعلاو لول ب

 لاه لاوأؤلاباول اذ ةطاذ ل لم ارتد دانا ةدضد قرلازم بانهم اكمل اخلايم

 0 انلان أميني ازعل
 | هله ادلع يلازغرؤغم فازازحبذدنالعلا كي نيك اهيل زعدح زعزع اك ابا /ل كرما نخأ +

 ةافلاتناللاءرتلا |,اع|د دحازع ةسدرال نعزي هذ با تذاالا اراكبالا نم اب الانا هذ جورنال لامالتنا | 2

 ا اعزب بمب ةخل أك بالا هءاسدسا كا لاقل عمار دل اهيوبانيب تاكاذا
 ةهراك ناترايمحاكي زا ارك أذل ب عيا بل لاثافنهيضرب نادرا انجعز يدا ذل الم ادع

 ةلعزازعر كح أك يجوز ثباناداطد !ةاوهن كس نانا م اوبل اهنخاحوزن لبرج رس ل

 اكمام نا اذا ايوا ةير اي انش الل نال بلعش ادب ازعل زعد باز فمج هيخازع

 لاقداهيا نذابالا جوربتالب اهلا ركباةراجئ الاساس دبع لازم مرعب ان عن! زعاشولانعوناثئالا
 ةادذزعياثد نبازعدار دار عجن زعزجإمتلا بميدان ل ازعيج أك اشتم ثجوزناهمالا كلام تاذا

 ببعجرعطابر نإ عدس عر ان يا ا مل ١

 نانوميز مهزبانعازمل ايانعناوفصنعل اشف نيارعوديعزبإ مب هلش امل الع نج فزع زعدازملا
 أهنجوضرالا اهجوزيمل ثحورتلق نناكاذاو ما اهيوباعماهطسيلذاهيونا نيب ةمداج انناكاذال انتل لعسادبعيلا

 لجلا اجذاذال انتل العشار ناز عزاب ازعوصاننضترطز عى دالغبلا نس نسون عدج انباع بسبب

 دوجلادبعراتتسال اهناوغصْنعل اضن باز جوسيمزب! بسم كاذزاج هبا وذاذاومنب |نائللذ ناكدنيا

 | هلياثت للناس ةانل نانائاضر كلذ دركي فالف هيخا انالهتنباجيوزت) اباشلاامهيلوديب

 | اطنحاؤضن فايل ن اناط اضرب كلذ نوكو هال اعف عجن عمنبا يوت ذ لثسلا اهّهلع غصن ىسؤمنبد هواد نب

 | الا وع دصاو ضو كبلات ان لللع شادي |زع مزاح نروصنزعناوفصز جراب ازور ا حمد

 بييذلل الر كيلانذا سيرا تب لا وتعلق لاق بارغسالا طعنا من ئانانم ن ساما
 جيفذآسابال تاع شالئعوان اكل انامّبنادعسزعرانلانعدج نبع بجلربالعل انكي

 ةصيناذراخالازئوضملل ةتل )ع ةداث نبذل اذ دلجبتلاذه ل أم هاني تيشاذاكلا

 ظ زياكتاذاقاطمصخرل | اتجو لوقاونكرماهجوزرداو بال اهلضع اذ نيل جراد كل انه ةروكرلا ليش اركلابكالذ ىف

 يتلا لحسم اًيجراتخال ايفو ]ضحي اذهنو اطراميغاطوبارخعولاذاوا او دالا كلام ثناكاذ ا اًيمج

 .ةلكطوجد ذة رالعتسالاف ل يري بالاةنهبكم خلال اثاث العاجل ازعالاهصاضجر جنح
 فص ك.ءاعل لرضعر م خ نمتقفاول دنقل |! زجل زوج جدولا 2.الولاال دايضنالاد

 | ةيلعي تلال لعل بانا. لاثت سل ارش اد عني بسد نعد جزع ةدملا اك اغصل | لحن



 9 ب ايس و4 ب بج 0
 <٠ "<< . 38 - ل 2 2 .

 1 2 يا مدبب 72 - ا كب
 تر 45 ل ا :ياصع نتا و

 | < 1 هس يس ا يو سو هه يع

 م أ -- ظ |اسم ذاكنؤم هنا هجمة اهنا ا نان لازمه هوب ايجوزبةرييصلا

 ا ؛ءاكمار تل انس اهيلعتاءانلاملاعيبن اهي نيونبعزا بميهزعنه كت بايه اعمامج دلال ل انما اهماعم
 “.٠ + و أ ١ 7 ١ 1 * مي / دزغ 0 . ١

 ١ ا ا لمالاراعورتلا هلم روح وجداول عدي ن ل قربكم ريم جوهر توم م اهون اهحدرب ةبيصل ازعل الح
 ء_ - |اسأ كفيرانلا جوزتالشليلطعمل ابالي لان هسازم هيخازعنيطغ ناز عومز ١ مي اها عوز اهلغزحي يّ مْ

 رن هيراغت ان اذاقدبج نام يدل انللذ دس فداامونونس كلفنا ,النلا جدنيد انيس كنب
5 2 1 

1 1 
 الضان عع فال لا بالا نالطز وجت إمابالا ل اني سو مومن دلل زعل تل الع شاد ابانلاس 4 -

 نمبتكيرل ناد بارما ضوه ل امبالا نوكتأل ن!الاريالشل | ل عوهخ«نمخزكترل نانصرل هنمض ناك امال لعلام
 خنلانسذجيرريكلاهنبالاونإل [وس ل أيعيزاجاهنالا جدذاذاومنمل الاذن هنااا ذا قد
 | اد اانل امل «راثذنيديصزمريكمن ازعل نسخن ازعدح ازعقعأك ف ضع ئطو يلا هينازانلنغ
 راوازم هد مام ا لاك نادره هيلمف لام هنبال ناك ا بر يغصوفومنب حو جل زعيشنالع
 أ اذن مإلا بالا افدارع يزال رلانضعزبنم بيتم اكرم
 مقانشل اه فوج ماين جوزفدلو ل ناكل جد نجتلا سن ةاشلبلهرفمج ناز عت قيال عطب نسم ازع
 نيازمولبع ١ بمبي نال يوهامن ال املا عجيل انام هتصح نموا لاا المج منان سهل حين زمتانم

 لل ماوباث اكاذ الاثنا اوني هيبصل | جدزبةوضلااذراشل ا هرفمجيو ارم ةعزمالمل[زعناوفص عريبي
 ذدننيدتع راسل اداوإزعلا ب( نعملح نسال زرع ميلا بيسي الل اة بالا تالهيزو جيل كقيض اما

 با ةيلااع هش الع تادكع ينارعءرادذ ندع عيكم نإزع ةورعزيمسافل ازعل ضف نيازعرج زعم

 دل لاثءاذحل ازعباثدن ازعل ازع طع نعزج ملاح بسي دال اميجهيبازعل عددحازعذعدلهسنع
 يما ناكلردا انهياوزباجحاكلال اًمخني كو دهربغ اهوا هل نايلوامهجدذ ةيداجع, الغ زعل اه مسج!

 ؛ | دل انزال[ لم امدح ا كر دا نان كماضر راكردادتانوكتن االارهمالوابهنب ث ريم التاكو ين إ فان او

 : هنااا كردن نإ تان حاكتلايوسرو راجل كد داعب الهيلا ناكن انك قوضر وم ناي لع كلذ

 + مهلا فصنو كيلا اهيلا يرن جرَرتلاءاماس الا ثيل انخاملا اهاغد امش, فلق كردي ح هنساهئاريمل نب منلا#
 ىلا اموبان اكن انكم دكردا اذار ايلول نالالل اثافييدملا جل اهثريانكر دركورلو داخلنا سنان دلع
 نعد لرجوع نا بمد >رايإل بالا سرهمل اد النل اطعزوهيتبالا جرت اهيل عز وجيل اةكلذدتنإ]ضاهجوذ
 . | اهلزككوزيانيف ماي نانألااهاوباناكتالاث ةيبصل اجوِزبىَسل زعل ياهفمجابانلاسلاهتعزمألملا
 : اى بدال ل اة غصز هن اعبر الان الطويل هف نة بالا لع ملاذاف كلذ دسأر يشر ناماكددا انامل

 ذياب اذا نامأ بلالومتنبا جرب نلبالل زن وبجوتسبل تلا لهرفمجي ال تلت لنواب زعزإم اعد ع
 نين ملت رلول طوبا اهجدز نان كقنيتس مم تلي ذا اهلر حن |ناكن ينس تلا عولب مف اهجوز نق ن ينس عند

 اوف: قل الو ناهلز جيالواوضنةىنراهل عزوجل اذا دوحيانإ ثبانراوشتكض كلذ اوم

 كر دمدكور نكيرلن اون لذزاجدتانل اواني اباه د لومل اهلزانب نينس عم ملباذاء نيس عسب كتشل
 لنماؤعّدل الردم كردترلو نينبس متداهن امناجل اخ اناظتذ راني ضوتودو نمل هلع ءانيضاتلةءانلا

 ًالئلانتلناهنواهبلم ةتاثلادونححا ماداؤل اهلا ضد ورنا اهنعهذنيتس مت اهلواهحكَن م ضزاذارع

 سوس خلو كرد اذاراغلال ناكتلرريرلو ءوبامجو ذا ءالغلا نادلخام ايل اًض هير اجب لرجل ذذ كري

 طا ءا ءاءاهمس كَم كر دين! |تة] مباح كخردا نان كلق كل نم هناء 2 تب رامهجو ةرمئيدو اديس



 قوهودر1 لع ماقياد رن ئيغوشداهبلخدو هوبارجوز نان كلم كلذ زال منصان هبا لعدرنارإ غقب
 +قنيبامدل نبذ خؤضرتس غلسر د جماهلكد دنا 2 سي زكلو الذ لجل اهيدغؤب علاء ل ماكل ادولحنا امان اٌملاغا

 يسم ااه ناوريلعو ايل عز ايتالط ن اذعيرفل افاهسناكناز اًءرَةآلطزوحاكرداركت

 بو نافزن دالف كيم !انقلط نكت انا ل لاش دل تداتلا كر دبوحهيزتالداهارالفاؤاه |لارّيصتو دنع لذه اهتاذ |

 اننزهلاف.طواراخالا«نئم يازمان اننا ناضل زم ايطاخ ناكو هن ايزعلطم تكف الطل اذاشاو كلذ

 : ايات ني طسج دارت ناس يح أكدال استي فلا ٌلبعن ثليواننا

 كلا ءانسهمام ناين ثمل اذان اناكداحاهواناكودنباةنناجوذاذ اجلا نالااثءاللا
 هلو 2 17 9١سم أو ناءاثنانازيلاتالانالخن باب ذدجلا عفات

 لإ انعؤماةرالدرنعراخ نبتنلا إو نعدندارارس هنا [ك,_ لعل لف جول اهلك 2
 اا

 تءاشبئ ناي مافوثاه فن كلم اره اهضغنل ارضع راف ينال لعادل علل عدا نع 2
 هلثبل لال اربع يلإزعولخئادبكع نع ضاوعز ريح اجا نكت نوكت ناد جاونكناكأذا 0

 ءلفزاكتمنسابال ناكاذا ل اكناالا هل شيا تل للعم ادّيح باز عدايزنندح ازع ناكسئيازع ناؤفصنعن اييقلا

 عبسي كمال ون دانحااشب تال ش اكوا زعااطس التعديل بيانا
 نبنعوربلا جود عزبا مياونكن اكاذإ. وف نورب هنا |ناعشادكع ىلا زعىرصبلانعن ايارَع انعيسافل اع 0-1

 الئاكاذأ هينا نذإ بابه كناكاذل وسفن ةرملاجوزتنارسابال لان ال لا عش ادع د انعام نعرتك,ن ازعل اضن | 33 <
 اجرنا ينك يالا باش ادع داري ورعد اازانولازعداطول اكتساب
 006 ةلرملاحوزتل مرن لع ادع ازععرسبلازعناب أك ت ءانيفمنجمزاومالا لام تااكاذا: :امداهسا

 ركبة ذلشلا بلوس اوبال نزيل زعيم نع عاك دلك تلمج تدانث نادارالزكلان ثاكاذا
 هيلع دولز ةداطذ نيديتع نع سلا زذلادصز عود ازعدم نع ع كي ااهمابنلاواتانساؤنذا
 الازوجيالوااهحوزان الروك كيوم تبان خا ادام انقاذ ثداو نجود ثناككول مزع هلل اس لارا

 ندر مرن :رلارعلهسرعةنعلا أكلة كلذ ثددان امج اف كتاهحو زناتة زول اتاهيخامام : 2

 !| تاواهحو زول تانادامدإرف ةاوههذ تكس ناار اوبل اثهنخا جوزين اهدرلجر قتل ابلعْش! اع َىازع نائرمس

 1 عراتزهن ل عرعر جاع اكاد انضرالا اهجرزالليل ]خذ ز تبلا نوضرتنماهحوزيلذانالفجوذ كلا ا كح

 جيزالاتبانيركاالفاهتحارجوز ةيبصذ لوتتانيا نا ايلع ناتل زج اذ اوعي ضعيتكلا وشو از
 مثلالع عجول ازع ةداؤز نعركب ن وسو زعل انضنز عربا لع سي اه راغلا,كاذلع هركتالءطخب بكت |

 ليفت ننن جورنال جازم انانثءاتنا ماهل اهوطعتو لهو ئصتو ىرتشقو عيبا هزعانكل ةاملانشاكانال ان 1

 كلاسلاوهيباز عل نمسا بدمي نعو عزا بمب اهيل رمابالا اهجيدزتز وجيالف د كلن ككل ناداه و نذا ء 1

 1 متاع ماهحوزن“ ؟وةلال هج نكتب فزد عئالداهوب لعبال شاك جيت ل دع تلال ءانتلا | :

 ابان لائنيظازم يعن! بيب ا فزجة دبل نيشان نايم ةنركللا م

| 

 تير اع لعن ايفا كجدشالل ا |

 ا :ورهظأ ا 15



 دل اهجوزينا 154 ابربذ لن انسداد ل للمشاد بال كلة ندب

 نكي 1-377 ١ثالاعرراهلعزوعر أك لتازحتنبال كلنا رش اذاني نكيرلام[كككلنب فياربلا

 انهودائءؤم نان انلمناوحرز نال "بالود: [طمزاجوهف هبات نإلهلاع 0 ا

 دمر رع ةرارد ندير من( نرسامل امرت! اعنا : ادهئا) انرخاالسداهدجوالحر

 اناا السالا ظني العع دمتي لبد اناشرلا م مانت يانا امش

 نتائ لاقي طع لبق لطب لكتاولا ليتل انطع لوقيانجذ منج
 الجن ولا بلم ]م شال دزمزناندعز ارامل وباب ,ذلاط تناول امان شامل نام

 فيكتمل لقبول اخ نيمبال كل انو كن |[. درلا طع هش لص هكللالوثررل لافغانلهشمؤ هلع دعت ءاج
 وول ندوب بدم اجبت هوا نوكي

 كي: ابسإ تاكتماالاجوزاذالائ) كلل شار عبازعبكع نةعورلا نراشم كي نمة فلا ركيموعتي
 أ يلازيتابقبلزعنابار نفسج هيض: عتاب نزع درع أك وازجلان دسم اًيحاناكن انك الن عوزللا
 دكوهةيراجاوباخمه نانانلةناجأ رع ناكواتحاطوبا ناكودنبا ةنب جوذل ذاب انال اة ادع

 تب اب دمادز عطب ل رجاهن ع: تملا|9 قل اذوقيوضرت نإ اح الانامل اول دملاو ءاورادىوم دي اءوهر

 : | نياك ارزباحر الا عوزتن انمدلاو كلذ ىفاةلجل جداذال ثلث لءهش اربع ازال ايفارعن حان

 ا | عيل ىزل الثهوخموبالازمعتو نذل يلوم( اس ,هدرب نابالا دبر مليا هلع ل الشاذ

 اوي لأنا 1 لالا ناي بالقوه ]ع هن ممناقلاذ ليا رم نان ملا زمدسب

 92 اا
 6 ١ هناا تبغاه خدر غسل خاد هلا دالجد كخد ياهلا نكت مليار يكل اذ. نواس

 ل ا قحل إم نامل عضيؤحاهبطخري نال كقحوزلااهجوز عنواين يلطصلا اهلل مجو للاب هنت ندوه زال منا

 -. 3 | | ام او زيلا» بالذل ةيالدال ذا اهوخإ اا اتلمجاذ ]ملح اش تالاف دماغ دال( السيدا

 راما لاةاف مالا عاري ديل نعد اكس ناز عزاؤنصزعنايتلا+ بسمو نازفسعتوالا|ككه بشل هيب دولا وحلا

 | كاكا ا ىرخاضرابرغصالا اهجوز د رفوكل بكام اهجدز نزخ اهل ناك ةيراهزعس د نعاناورا كاطع شان كونا لشس

 دانا انستسالا وول نايمين سات ادناه لضحاناهيلخسد زال يكن الاطلا

 ب١ عيزبنيازعدحازعذعاككل يذانلااده ةليررخالاو ل زال كد نخيل ةدماونلاذ اًميحاذ ةعدافنوخازل اها
 أ نيالؤبانانب“ هنارضنالا جيرجوصول از حالارحادست ْءيِغص تلاوات مر نوخا كو نايل جبزع ]جرب املا

 | كايزنال دال الانا لل! سكر اى ةمرانلل ضرر زم يرام جوزف هنبا جهزي ل خازالالاةثاس نال جوملا

 ! عيتلاوالتالا يزل ليلارحل انها راثعن ةيراه لاغير انبالانعركأرب لالا خالاد ثا خالة نازحالا
 | اهكودادكب هتدمعا متت ناار كلوا زنيح كور ا'ناكساهن اكلذّورحالا وراها اهضَماورل ال اضرالا

 2 أاليناؤمان وة دلذ رتل للم هادك وانجب |زعداخح بمب هيو نمو لاني عدم زهقعذة
 نال نطلع وزلل دنهل اظل ثدهشان نيس دلل ناطىد هت وح كسمزاال نال نانالفؤسز كاف
 أ ىراانوةمازالوال :لملانلاففوبتنلا هوز هد عدم اهل كلذ فاو هشا موتو افف خل ةانكو زك ايلم
 ينازعز اككازعزامنلازي ]عزه د حازت كك سارعجوبوهنم عزت قب الكلزمءانحالا هرم اتل تلو ككسالا

 ش زج ع راج هجيج مج ريدي حسين مه
 .[32 نل يان ناين مص رابماقإلدت



 0 ا 0 8

 0 بل ل دي 01 1

 الا <
 ءاش ناز ماا اةبانواددتا نجع 1 لاس ارامل هغمجي زعزع لماكل انهي نحل اع نرد 20 8 ل

 ضار تسابدللت كور وسو ثلبتجو 7 انعتعاك ضم لا او ديلا د لانسر يتاخر عر اكل ون <
 لاخلا. ماولطبن الارضي زعل للم تاي انا للف ةرانذن ينبت نإ نعداالا كونع ا 'ز 00

 را اندزبازعدإلسلا بمهزعديبازعو د أكلم ات ةرتريرل ناودش اهب اخد نانءاشن | زتن ل كارل 5 رح حملا
 ناي يراني ايم ين انجن :نارلهولطب نلضيملنربل ل رشلا| يلع اعيدسازعةداذذ | ينك م يس 9 يت
 لجعل كاطع ”٠ نانلاسلاةلانملادالد بززم داس اكو تاريمالداهنرنيدالم ل طا حاكم +. 2 ثان ١ ْ 2 سل
 ف .تايمزع لهل اهازعوليعن قمزو يعز حمد طاب ماكو هنزل: لهيب ل ناوهئثدو شرم جمر اص أ <22 فراو تعسي

 مثلاتءحاكتزوجباههرد فلا )ع هتشاجوزتو ءراج ىلا ثعبض ثولل] امض هلارعنلاسل اة شل العش اكعيازعأ ع
 00 ذابلانال امي نلم يتلو لون. ناؤانيدول انحاز اميل ضهد دعا يعنيه ةءاح نال ١ ياثر يب .

 امان نزع ةيضانرطص أك جيومل فداّشال .تتمأث دائالامستفا ا ترا د
 تن راج

 يمر ةدوهشل الما مناش انبوب |يفرتبلا عدزتسمابالل انوش شبت ةررلا درة متل لعش اروبا ا 2 رك ثا

 0 كلذالولدلولالجازسدتبا 2 1

 0 7 تو يللا 0 الا 0
 ا

 فداك ثا 00 0 ا العش 00 مك

 0 انة ايريغ جوز سلا 2 لإ للعاريعدازرعىرتغ انصزعةسق اكدت

 مكانش ناوضافلاغسوبال شن الى سون اوهال اه لاهل يضعان زج عوج ملازعيى لها اجرا: نعاهس |

 | دقااذدوهننالب هلم ان جورتلابهباكةرماونيلدعال مهب ضر ضو نيهان هذ ذكو و نالاطلام هبا ةرما ىاغت

 ْ الوفي رع بكس نعنع دام زم يدار تلا نعزإ بيدك اةنيذماثلايثطاب !ءاماانف

 0 طع 00 ياسو انام مو يبي 0

 م أ هبتانراج نامل ذنا ناك فلول جوش انو نبال فدو

 كا هَمَدنَحلاَوَلا ودم نمار 015041

 نعي كرست للسان وه لا املس لشن ل طادبعيل رع ئكلازعزب يلازجوندعزرارعت
 لاازعي عز بسك ا« نكات زعومنلا بيب كنوز نمو ةنازكنشيزعدامن ان يأ

 دا اكرر وصارت نااشال اكل ل وفمحي رع ةمالن نيكي ةنيوسونعناؤفصرع : 7
 اواتاتل للعيان تان شلال اثاث وفي زعدانج نزعة نذر جتنا إك دع ةعشبغيخت ١

 0 0 ا امنت زئلوةيقواةنع ١ 15 0 ش

 ل و :زعلا اك امتد تعتنلار مدد وعر !ًدَمو ءالاج ماديا عوالم 0 0 ١

 مسورلاولعشاإ] موتلاق اذص ناكل ث|تلايلعدا دبع زعرؤصنه يفي زعزع جد نليجو نانعسالا 0 0 4 1

 قي طعنعونبعزرازعتع [كهقدالافضوفداهددن ورش ئئنلاداهددنيسداتفخ داش ةمشعؤتلا|
 | ىةضما شع ئاساوزاىلاةسولاولعس إل ص هالو ناس لوالي !اعّشال ٌءعابانرعممل ايمو نإ ازعا 00

 ناسفل اًانماننذوبتلتمددنئامضخكلذ ناكمام امرد ندر ع يوالافضرمنل اداهددنوعبداقدالا اطانن 1 7 عي 31 37 0 3 2

 نع رلزلازعطومزعةتدلا|ك د الئجاباثيندح زر تاك ناددنتس مدون كيناا ذات ت ويل تدان 4 00 ١

 ىبناناذس ناكل الل ائثقورللم قاطتل ازعرا لذ شاد اناكلاس لاقرايءل[ |: عنيضحم ازبدقاد ١0 3 10 ١

 |كقول مدد ةيايخ تا نذاّمدد نوع." قدا اهصرنلاوانذو قو مانع تينا اسوملا» دمت [اص ١ / 14 كيال"(
 تس ك1 مص ل يك 0 2
 يع 0 7 كي يد اا ال ا 0

 2--_-- يتم 5 07 يي ا ] نرالجرل

 20 ا ب ير سا وكس اكو 0 ل 4



 ع مم سس تلا

 فيدل (ةددنؤساراقوالاراننرنبفداة ثمن ..اتامرول 5 لمشإ] شاور هملوتب
 |! انكي دات هر لكن وكي نااذط ا ءنوبدوتبدارا(ّل ًأنيرنتءاتماننم كتمردت اغللذناكتامدد

 سادصاباتلاملرامل ابانعز شحن ا نيدداذز جوطسزبل ا هسزع نمل أكن ات انيدحن نقلت |
 لئلارا'زومّقرانرثاذنل رع انانسناكل انرتالل ا كقول لم تاس رمال ايام

 نيارعزع و الان مدودغتاذش قانغد أم مهد دج خلل لت [هرد نوسبر !ةضوالاوةتدال صن |

 لاول إل سس الور رهملوتير شل لشارع اع لاء رارز نديم نمر كن املا ضن نإ زعودع

 3 مخلل ن|مدد نورث ءومر ةفوال ا مصيرنا [مْرد نورا قوال !واننر ين معمم

 لنااؤطشإ] مق الوبر جوئاطىلال لوني هتمملا لسلام همادبعي نيونمنب دام هيبازعم

 ة,ثرنعنلاواقس نود اةندال الأب ,ينوة بقوا ةرشعو تار *؟لم مان زما ث جورب الن نم ايش

 قس للأب يدشوبة مسد ندا تلاع .اكدلاغ شن دامس ادبحداز عون فري نع داع ىورو

 هز اس نسااك عرضت هعيش بيب ,يشلاطسوإ زمناّج قلن زوئتارلاو لا كاكيناؤدس

 ولازم اسوان قوش اسلام يظش ]جئت ادهمؤسءانلاقانسب اك !(ثالمشابك لا

 ٍِ كرم نبل نسر عوز :عاكةيدرملام ؟نلانككرثاشسقرولا كأي ,١ دئئابسم

 ميتا ضرس ذاتيا اناسل لاخبار ع :اضلان اعزب رعزع هيبارعأ
 اًيالهبَدوْرَع ةيأم» ليدز اب ضو ريكا امن يؤم كيال ناهضنإ بج حواؤاعتر كراء هللا نالاشخ ١

 بانع١ا لآ وحش !جدزال اببعلا اروح لزم توزرهلا الوقيقمةماملازريطشإ] تلازد ل جز سوتليات

 هللالور كا ذ ]منن مرد نام انو ول ! ارهمرسي نا سو.لا» بلع ش ىل هد نمل امن لجو مما هر همك عزم

 ا اكن ادن رؤهقساو هّقع دف جدزي ل فههدد ءاهخل ذف هتسح خال لبطخنءؤمأ أو أء.اسورلاولعّسإْلَص

 أانم ميالعش ادب !طعتل غر ل ار عننلضف نع نانس نة ن عن الز عدج ندع بصي ءانوعجوز

 كلدؤساؤرن نمويثرد 'ءامخن لجن ةنلالافنل اموزوحينازتسولازوجال زلال ارهعؤ رخال نلت

 كالا لهدم كلذ زيكا اءاامددرهد د دن[ مانماظعا ناب راب فرد" "فم از بكل موالو نسال | ١

 0 اسلاك اهنأ سوت نال ضنا مدا ضانرشناكا !اجلؤثالل(!:: انام دمبايملطنان ْ

 نامل مي "لو دنوبدسوأ هس ب اااه نإ] هزم :ددلاماهلاااؤالف

 ظ اكلعلزالار «و نالطل له. دجرخال زعذ قوات ا هيلع وضعل ال! امهلةسن نوونمهبملا2 امدسدايل

 ْ نوتات لايك ىزخاود ان رالا فمش ةرانخالا ةمطنيس ذهل اداه انا 3 ثاف التخإ ءاو قوم اوىولا ١

 ْ اهتز يذل اعد د ئاض اماما مرا دونا
| 

1 

ْ 

 ظ

 بهتسرا اهل رع ةميرالا أكو ءالطعاللض اون لوختل ان يؤ نانااذط >رخازاسإ] اي نأ عمدبج
 | كايطق ثمان اكن افس لاند هبدج منال مخل امال تاتقالاَسراءاننلاروهمراض ناز ئد هدئرشلا
 ماو وتو ةعشع اناني هنو د حابة مشرد نال سدد اونا انعاهلا ناضل سوا: مللع لإ لسا
 دو لااذل امنا هو مم شر اص ىانأ تلاردهعدأ امن أس كنت ؛اانلالعد محو الالة اره نعزرحا

 نمةبدبح مارهم قام ذْل و ثالاو ماهسنو ةسبأ نح 37 3 ملص نمومإال ]مل هرمز و !هاهنسل الع 7 ناو

 هال | ةسورلار.لء سإ] سس الوسدده جلعاساتشع لطم نم جلاء عن صارم سول او. لس 4 2

 رم تتسمأو منانيزعاووكلاءافد كفرر نك اخ ءاهخد نؤلامكوث 0 ا
 مم لانروع# فان رع فاو عنو طلال زجطزبلا نعلهسوعت ماك اهم لتس

6 

 ع

 0 000 1 ا 00-5 16 0 1 ع
 هي تالمل رانك و ذي --
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 تي اي مج كي

28 ٍٍ 

 ' لل ءاتاع نالوتررات يلع الإ
 ةيالار ازا نيكد درحوادر/ ناكر وبل ار هرجلا .ديقلخ بون زشإ ظفر قلخو أ

 نيل يركز ومان ن رسالات قعزم انجل نس |ككر كب نازعلاننغ :نبازعوسعن زعم
2 
 ا <

 لقلارلع ملاذ اجلعرآسر لاو العاق شاور عقد لوي تلا اكان لا ارك لفل 6 : يم 0 00 |
 | لظقتلشلا شن هل قام كمانولطخؤلاهةيلعا نأ نامددز, ثلث ىو ةيمطحعيدلم 0 تس 0

 ١ |كلاوفالاهش انهو ثالانبا) نعود نواوماون ابراج نيطح مل ل هترست دبعنمنطوملا يوسف عم ع ضر ا
 اهّيلملافاتلع]سو.لاو حش الس للالوسر جول تراسل العش ادع ىلا عبص و نبازعركح از عزهدحا أ

 لاب قير عله نزح اعلا |ك انهدونجنيتا:لعضااذاذؤمل نال خكباطا ايش اذ ناكوةييطح عيد عراشلا
 دز ديبالا. انس نشل لل فمجفلازعئرالشالا مها زعمؤقعب نرجو زعز إلا
 نعاطانسانرانعق ل زعدقملا كك اميلعم | صيلع نا انيومن اثر هنانضلوثبكب اها اهم رف ناكو ةيمطح
 نال اطض كرها مساند يح نوه اطر جتنا لاش نيبو جدع اد

 ٍض د2 نإملا انماذا ل !ءلنعت دصاو كوز اذاكأو متجعن انا انور كح وذا هنريجإ هاذ ناكول داو كيك

 ا ا ل و لا
 نآلك تحد زانا|«رلسورلايلعش الصلال سر هل لامن اره [وتجسو راسم لاول لس شال رن كان
 جوذايلل اةىراطضنالا شادن راج كو ضرالاو ناو تما د امان نلاخمل 0 ءامتلازمناحمذ هلا

 انامل اهو يضرهم تاع ثجعز كنا امرت فز سانا انااا امها ءطعز مت اليله قس لوثر
 ددتل ائيرثنف ىزننا نا ةدد تلال املا ذت هش احول ئنلاة دس دنع ىذا ةليل جوز جرعه نكلو يلع حف

 ذازلارطيل نتاكاشلذل عمت ائاوانص م كذب ىطافراثنمانمزا ميو هب نرش هني دايمن هذ نيعلارو ادع رموجا
 امدوقي نام اجر نامل مما هوكرا لتلااهياعتملانلل اموتفيطت اولد ايهشلا غسل سورلاورلع هنا 1 وتلا

 يلع صوماذانهخوآسورلاوٍلعش| ]هولا ءمسذاّوبرطلاغعب ذم ايمانا سول اوريل هش |]عونلاد

 اهيل لان نزن ان تجاول اشراك 0 ,لاو لمهن ]سوت ال اتفانل عبس ةلشئاكبموافل |زيعبسإ إيلا

 .كلتن نزاع ال عريكتلا عم اعضوف ]ل سومل او لع للص جرو 0 اهحوز ىلاراتلا

 كا تس وو
 دعةلما جوز زعل ومكان انلاسلا: 000 00
 ا كلقتشازرهس مهر دز مسح نزو وهو سو ريقوا يشع انذثاآسررلا لعلنا ].هزهشل وهم هكذداجتالل ناك

 ْ 0 ٌدضرو هركجإعاهجوزتنائيادا

 انو تلال ايتد وذم ءانش هيلع جهزت و] سورلاو.لعهتن | سش الوم مزساطءدوت نا اهل تير ذاهكسيتال ل امفهبلع
 نيل الح بمن يئكوان اكل لق هك لسنا اهيل كلذ ىف ه.ّكب ثدشر ور هل هيل مال اءلمجو هنيكتيوم

 03 اق كتانواش اذن كعوطعولاهكجزم )جوز لمس ؤ يلا ذ بلان عتزعنز[ازعدازلاغو
 ةئامسخنزو نك ماو كحز دامت اهمكج ل ءاهحد زد قواهقلط نا كقاهلرهتال د ثرإل اوةعتمل اهل لاما
 داشمدوأ ةماولمون نمد دوس نهرس كد وا |[ضمالو اوسزءاملر وهم ةسضئرش ند

 0ك مر ا ا اقالطل !ماوباذاهيكس 3 اراه دع مدددا ٌْ / ١

 | عاتلا لعشر ص لال ك قل دس از عوجزبناوغض كيو نكينهلا خذ 0 اا

 | نهتتعيرج ركل ءرنزلا هي تزوعد تاذصاو كفل ونال ختان ناهكم اما جدنا | انما
 م انناَسلات هوس تاز عفوت ةوةرقعل ازعودعزدام نعني حسوب هلشمؤ تل طلو فج لا | ا 0 1

 1-2 - م 3
1-7 : 
 يي 2 0 2 ع ا تا منع 6



 : نسج يب يجب يويج بجو جب
 لزم حسمانا نخل, داغؤم الج نزال هيعمل كلانا عيل لعنع عيان ع

 الطع ياو ازم ان. اطعارضجيزمرعبهولازبازهرعن وسو نمرافسلا بصي ثوبلازءطسحلات ثييطعتلق
 :الطس مر مانلاسلافةز عيان لمزم ك2! قمزعدح انعتع كك طسوراذاهلل ةدابزم ةزماهيدنلجتسف

 الا يي يح عي و او دب 7 3
 |ككتلذرن اما دام د نينا نيعكساذم لافخشلا ذو يلوا د نيازي نا
 أك نفونومل لالالانلجل لسان زلم لب ةراشل المش ادع لانمي هربأن ثابغير عوني زع

 اسي ومييس يديم ويوسع بوب ديس
 يعز هدصازيذع بمي ناوغسزع نابل لك كديلع ناكور تما ذل اوُملاغهسكرل ادن سيتا

 نذل عزام دان كدا ئحلاباعش ادعو ئءززمذار رعناكس ناز ناهز نسا ا

2 

 ففي لو ةإما جدن: لانعاش ادصاباتلا سلاف ازعنابازماييميكحلاب]مزعتم نيم ادكفزع

 | فسلانجطمتلا بمياهث يو ة3ىونانصاج ل لاقفي ل عاهلاماهبلخدي نإ] تاهتملطرا اهنع ثاضاثانصاهل

 1 اًفوناللاناناس اها رض شيلد ما جوتن دغر تلي لعش دبع بالتاق عزاخنيروصنمز عناب )زر عماغ قب
 اني ل خدماتي لجسزم هنلاسلانهئلشلازعزيشلا بي اهنا ر اناني ضم اكان ناذشلاز
 يي يسب سو سس ميصس ا

 ةنلاوةنلالاناهبلخج وح ات !هصامل عب نارهوفةلما جزل جيزجتلاسلاَقريسب ىفازعنابازعوي عيا نبازع

 : تقل اين لوسين ؤفال مق ناكد صفح ةراساز عن | ةعزمبو دعني ]هيزعهنع بسن مددت اممخ

 اهاماهب اخد ن اان دافنشي لكلا اكاد جزل

 نازل ارهم اناًعيشل تتانطكوتنلارهموُملاشن لاتاهئانن وم اهلمالوقب تلق لام ةنسلارهملامرهل نم
 اهلا ذهل لوخد كانه مح اذا انسة نسلارهمدبذ ديال لئن همنا عدانمةسالااذ انها نا

 ا - ا١كشم نيرون ريونزارا رم
 بأ وييلعشإ] هوتالاةا» ابل ائرش الونجدازعتسالازعتعأك اع 5 1

 1 : تود دافاخل اللا خانات لاغاني هوا /

 سس 1
 نيبال هت نوعا ناكجودتن فلين

 يلام تاس انوياتلناةش انيس ةريشلا([يلزحا خدي لحالات سرع
 ملوقيو ةرالل انتل هتلازعهتل اسال كلاياَمش ادعو رع ةنخا أك تاكاناناكدب تنشد اذا
 هةكاتج ةزتد مل اننا كيش اهطشلف ذجوزتنانالف ثا نلوثجرترتث ءاش ناداه حث تنع لاق هم
 .٠ ءاانض الق هسراخلل وفيما ذيل شا طمانيتلازع مدار قبع به امش اهطمبنال فاو اكل نام كفن كرهم
 اا جدلا يااولا يتجول سبل دو اب



 ةدصن م اهمسوأ اههماوتتو يايات سا 1
 ذااهقانصاهفنه لجيل فن عيفزمتت ركورهمويغباهحاكت لزوجل هو اهتتعاناةعنركك لع هنما هيلز هأأ
 "للللع ااطيالورهمإل ااهَمحا اذا اهحاكت زوجيالم ل نعسال اهناناهق اذ اهقضص ن اكن اواهكد صا مثاوَممعأء ءامناو

 | | هلئادكاب مسألة دادذ نيس زعز اازمدمازعت اك امدح اكد اءاًئيشاةللبجؤسامجفتتاذا|

 | هزي هيوخ|ز عملا بيز راحو هف ك دع ره ل عجاو كحوزتاو كم اهتمالل جلال ائاذانو جرش الع | ن

 البام عز رت نعش انكم 1يخزع حسم ثوان داب ثيلحاةرارذ نيد ينع رك 9 ص

 عاقبنبازع هنع يل هذ اه اهقانسمل جيد هداج وشي انلضلامالا/ الاله نجي نعتعرم ان
 و دلو مانعا يتلا ان نالوقيناكرشلا |.مِلع ايس نا هبازعر تلاع دبع ل زعم اجرعطانح اشم

 يبو حو زرل ل حر نعل اسل اذ تعاننعن انعز عاعيج قل نعد قعل او نيش! ند نعلع 0

 0 نال 8 اهحوزتنو هيررسئتعب نال و لب

 ا و و سابالذ نال نب ثيضو نانا هيلع رحال ضض انت ناومرول» اشناواهلمت

 الانا لسانئمدو ٌناومعل ناو هلام الللو خبل اق قالطلابا
 2111000 اا
 ديجدازيط نما يطعنعدسارعزعأك اتهام: نءانرب يزتةدم الرباع وقلالس هدلو _- ١

 نكي ناوائيش )نجف ناكنارهم ضي لحل اماهبرخدي نإ | بة هيزماولطل جرعات يلع مث ادع نائلاس لا
 لاق لاف داثد مان, تلاِلعضادصب عة خم أك ءاقلز لشمس, عت نجت ايمتيلنائيشا ارح |

 اكليبضة|لالامف عماني تلاد هيل لوجو تل او خالو بالون لاوس لختلا ةدقعم ديب ذل اوفسو ال جبرع
 كي ةعاممزعن اّ'عنعق ريل نع: قمل او هيبازعلعوريسصب يلازعن اكسنبازعناوغفص زاجنتئانعاذانىرتشلو

 ا
 ٠١ اكعد ديلاومول بحل اداغالاد ابالاوط ل اثحاكلا ةدشح مدبب ذلاونعيدا نوذعي نال ضم ف ضن

 | عيماشبذغارخارخفر و زيجتن اكييد يتفلا ذل[ ذاجدتفانعاذ زيي عاتجخت للان

 .تياسض بع فارع يلج ازعناكس ناز اوفصنع يو ربل زو يعزب بي هلكع دي ناءلرسيلوأشمن

 عاَميْمْدإ الام عمان وج ئنلادديل ودول هجلاو اوخالاد بالاول محال ةداعسس .هدسىزلازعمتلاسلا5

 مكالوفعد زعامالكزجنعال لاوس فاز عبادنازعدإ لا بسعي ناجر ةفاذ النه ىف ىرتشيلد اهل
 هيشيداهل عينات قزمةالالامذ انرعجنلاودبل لوصوذاد الاد بالاوص ل اف ملكا: دقع»دبئزلاذ

 هيلعشادبعيلاز ازعانباهصاز دحين عرين عيلان بي كلو هنعاطعاذاوه لا ذيزيإج وف منافع ءالوهّتاذ لام

 انهيوتيلقولغازماهراهيلوت وتاكد ذل اجا مب لة مالا ةنقعم ديم نذل وفيو الانتر ذياخلا

 م ل ا سس و

 نخب ىذل اولا امعاكتلا : ةدقعمديبىذلازعإتل الع شاد كعابانلاس لانة هزعتل اضم ببسي

 يقال ايليذنكي فارع ةداذذ نعيد ناويك رعد از عدم رعت كك لكون ل يلوا كو وامض
 نهلاجإ نكن اذوامّدلا مدي قثوينيتويلارظن. ناثاهل اًمتريلع ل خلت دعاس |يلطنوكبلا ةيراخناوءاقترلاةرملا جهزت

 دارسلا سمي بائر ناز ميلا بسوي دنس اهيلعةدعاكواؤل يف ى ل اَدارٍصل افضل ناذ هبلعزلخ دا( أ
 قللين إلية رهنع جول انام ناقل + :رخاق دانك وات فدا هلثب لال نكجو ان ةراطذ نعي اكد ناز

 رغب بون عرجاء زج بصيزعتع كك اشعر وذا تنزل قنلارِطَعَمتاَدَصل نسجت اهلنا

 ديل | لع ةلما دورت حو ذل ذ للا لوف فارعةدان نوبكمنبازعونإب انعطابسانازعقول لاش نر جاع



 ةوولاناطؤتم «سا١ف صني لافاهط حربا اهب اماكن

 ثيمبل اتسع لما حوت اسر زم هنلاسل ترث الم شادي ناز عريسب ٍلزعبانلاانعزع

 انيطيبد فس لست انجدن: نينا ةةخْر ميلان اظافته الخيير انينس كتي
 |دللاسدح ارعزع كى وتل يفاهنافهنمهيوضزئث)ءارلط بيو هني]تخ ونمت ناالانامسل مسن

 8 . لحي نع لالمش!:كانانلامل اة اني نليضنل رع اض نليمجزعد )لد ازعويئل الم بمد

 اهتفرعرم اكد دبل, ث يضر :الاظفاهخدسإؤلالالاب ةبح اديبداًتباَلادبع اماطعاف هدد فلاب ما

 اثدتامه طم دزراهل رمال لاناه لدي نإ اهقلط ناد تلقدبعل اب ثين هر وتل لا ةرماذابالف
 /داهلا مدل ةدبلا هب كرت انو ممرد فلالناكاملتادس نال لذد ل أب اهادبملا نيكي
 | هيلشادبعولثس ل نينخت ل ملازعملبج يا زعدإا لاب ]كت القلاب ننس اذضدرتناهبا»
 ع وو يصوم
 | موباهربد ناكىزألااط دّيسل نوكيو مزح | موب ةريدلازمةلملل نوكي ةريرملاةمدخ فصن:ل ملا يا ىدالا قفل

 بسال صنلاو ة! اذكر ام ف صن نوكي لا ثار انوكبزل لمسلم ةريدمل انت اس نافل لضم اذ

 ا زهزاشةاملعدإم اجوزتلجسلل العش ادا ملاثءد اذز نديم نمربكمن ازعمتلذ | 6 اهرتدونلا

 | اهدالو اشو اففصن مج مدام تاج طناكنالايذلاث دودو ضد نالت ل هيا ذاس

 ادهنع نار نيدْنعلا ضخ نزعد ارمزع | قيشلدالد“ كازم جرير و اهفصنب عج هجره لنج اركيرل ناو

 1 كيني ركم ءارعراخ سابع ازع تاويل نغلاث دلفي دافض يافلان .ةاالاما شرت رايلع شا

 1 |لخزي نال فاتلطنام دنع دل راقت املاما نفط ست د هزم اتا مس ابرام اتةرانز

 دالرالازمل :تالفاض دنعر اج كناراك تواهفص لفها مجلفوقاماماهلا ناس ناكنالااذاهب

 ديعاباال املاةةيزعةينذازبازع جدز نع مسايا ٠بمي لصمءانب عن عد رعت

 ,لض اهتلطشالع اهتدردهددز امل ثيموفاهللا اهمضدورهددفلا اهرهماف ةرماجدزتل جديع تلاياعمللا

 بهي ءاوس ينل اطال ا هته. اهتمونط أيس اهل تاكار نال قابلا مدحت. لمد ل نابل ضدب نا
 ا لما جوز :لجر نعل إم فاد ع[باكلاسل انردبعن باه و نمنيزدن ح انهزعدإ.لاعودعزبا

 أ هت اتم تعال «ناط فران الا ثلا هتهرم لاتيه ثبت هدد فام

 نينبامدح[عاكك الاف ىإلت ال هلش يعن ازعتع كك ردت مضيبل هدد املؤئال ل اثاؤبظدي ناز
 تمانع امل لما جولس راع ادب زعةداوز نيدينصز عن انيس انا زعمتلاز
 ا ةارعد اعز رمل نارعيح أيام دب ناز اب مدحت لش ارم
 ا نال امل ثمر فلا هيلعدرتن !لعاضاثا اهتانس امحرةاماسو :/لحد نعت العشا دعانا ا هلاةرونسي

 ويسر يجو حير خولا نْاهوناوره ل امضاهل امنتاوملعدرت نااهؤنبا'ءاهباخدي

 اء دعؤع ام احوزتل سرة لد إلا اىلإزعراعزّوما كي نضر دع أك انيس, لعدرالو لوف ذيرظنال لاف

 ذب هوني هتاناهجرتزتم وبال اهموق ناكنال ئاهب خدي نا اهلا م ةرل اهنض دسلا ةزم انما فاهلاانهتانغ

 عب بس هلاب انما فصنلاجوزلا اهطسمن حور! ةزملا تفاهم لعاوجوزتقل ا ةمقل ازموتن انو ظن ذهب

 ا امل ايدل اة ارسل ] :ييلعاّناع نا هربا ن جوس م هيحازعفمجز لع زع رمل لزعئول علا

 نائتنالوةدائزٍةرظنبال اهل اهمند موي هنمق فصناهيلعل نايل خلي ناز هاهقلط نادرو
 : ل ْ

 َِ ف ار عّمبرالا

 دالي نت ادزجاه دنع كج فيسولازع حرة لان اعني نال
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 بيب مي طل ىلا خل. تي
 دولا كوا مقتعازجب نرش المس ادصاباتلالا”نائسنمادصْرع دال تياهوتت هنت 8 ول بح دعس

 للا ران: تمالك يفوت ينم ةمٍ فص دل طدديتداوقتيوضءد تلا نايل خدي نإ الضاهتلط ماهم ا يش / 0-لا

 !وينعد للملا بسوب كي و ا بي اعلا دارهم اتم م ا |  0لطضال لوتونداجولاةبشل العشبي زم ىار عل جنين ع ارامي نب وقمزع هح دمي

 020000 مافاد اهست اجور دلو م اونع|لجرغ رات العش ادعو ازرع متلا كتتت ؛ 0-0

 0و 2 تي

 انقلجد ل دلو مإونعا لج تلالع شاع لال تالة رسب يكن دابر عمها رمت زعدإ ا حمد م 0 1

 تاو اينسواهندفوم تاناناؤتمت ةضةتينااهلعشميلاثاهتلخي نا تايتلط غامق لص | ١ كت برر عم
 الملا رعنازغسز زيتا بوب ةبدالازعتعأك كيل | اماهكح لنا كاذا يك ّض

 ديلا لعمال ماكش للا هاور لاه ال ناني لخد لة ماهطتو ويلات ياها يزع
 قلعة جوزام .ءاشل المش انما انلاسل  تانذ نديم نعيكن ازعل اسخن نمدج زعتع اك لماع ان

 نوف سجزع ةميرالا الازمة لك تال انوثلكت تمل اهيطو فستلاهلناوتلطدانللهرانككم نال ثايب
 كيلااهلدق انّ لفضاهل نا اهبل خيير لد اهجىزاهنعذوتلا 2 ل ارتاراشلا مهبلي لانك عنعلجيز مب ازع

 لبق نوتة زعتتل سلاف ةداذزن نعيد نزعل اسلا بنهب نعل همز ةرعلاو هازل أكمل اهم
 لنا ردد ناكر القنا كنا ذا فض لمان ناستإل ايليا
 الف ةناكاذ ل اطفاهث يم ف كوره لالا اهبلخري نإلص ثيفو ةلمللا 3 لاقرنال تل يلع شن اربع فز عروغمي يلا

 نالائامال اناره ؤوتزجتت لل جا زاظرخاز اند لاو ذاورا ازا ينروق ورايد افضاهلئاذارص

 ةلذعل قل ازدرتسلا -
 يسال ملل لعاننع
 ياه صدد قداهيلطَس نك

 <31 تدان زرع
 ىلاولش نان زعل اضفز عدل سنابس اهلرهمال ار هما رض ؤنكيول ناورث يو هورهل فص اهلذارهم اهل ضف ن 2 ا
 دافدثدحن السد ذ لاء الع ادب ىفازعر وكلا. دان بكه ثيهدداذد توات ناذسالاةءلوف 0-2

 نأ

 كبعيلال اناتالاف قاينعلاو ةدانز نق ديصنن ايازعتل نفخ زج وشل الع بمي نازازعمداذس اب اك يثيوضو | اص 2 هي
 نان نايؤلكرمةتد قادت فضال تذل اه ئةو ةإماجورئلجر ف لوم امثل الع م وَ 2,

 نيام مين ارح كك هلشم مالت يلهف جيلا زعد راجل زعن اب ازمالاضفزعمتع بي كلذ |[
 ظلوا لالا: لنجم لاقاجلخيررلدامجعن نع فوتملا ذرشل احس ادكع ىلازع ةراذذ ند يبجز م بصو نيازع

 نبكي تتش عداها اقولك نود تساي ماقوسلكد ا

 نازرلاوهضانسزباز عب يحاكي ءانت ناد عل !اوباذ هم مالكل ايد هبتتلااهتتعز عل وسل ازعنكل رتل ماا
 اهنع نووي ةاملاذشلالعش اكع ينازع الاول قيل ازعناكس زا زعناوغسهعاًءيجنايدوباًنلاوونغلازع

 كيب نعركين زعلانة نازعدص ازد |ككه تسلا اهيلعو ثلا اهلورمل لفض الل نال غدي الب قاؤجحن
 ْ عةلماكنملااهيطو ثلا اهلل اةاهيل ايما داهحعز كلم ةلمازعا ل لع ش اربع انانلاسلاةدارز نيدبنع

 | نعيتلاسل كرات! لو فمجيل رعي زعالا عل /ز عدا كو اننا همامل عسنكيرل ناورغض الذره انجوعسنا
 تاوماملىمناكناوإشعهرهشاتعراةلعلا اهلعو داماك ثلإلاهللاثناؤبلخني نابت ثوب ةرلاجم رسلجلا

 الماكتادصلا اولفاهيل خد ناكن اماني نحال لإعل اند اهل 1رهمالةارهماجل سنك 70 او ضن ايل انانس

 ايفر ةلمازنيمز ]بد ذر خا السش ادعي رع دال نغم جب زب يك نبع نيم ز عد حاز رز كن
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 0 اهراس الم رم دس بازمى [حل نعل بع ا/لهرعمع بمب تدع كاس لان -

 ا اس دال اهل ناكّوره احل كيلر همام هب نكترلا نار ثار ازءاضره هداره» .اهرسناكتاهرمل اهلنا

 أ اقاوم ظارعب اهل ضر ناكنااه لخير اذااهحدز اه'نوتلا 2 لاثمالتل امس! بع يلازجئاشل ارهنم |

 6 -.. > ةنبثإ لماااه اهوا هره هالنارهم اهن سف ن/سرل ناواؤب لمجد ولا : دمك مدعو رهشا معبرا هن امو تايول !اهلواهل ضف

 2 0 :. اسأ الو*رب باع زعيسا زل رم هنم حسيسمب هل ثم ةدادذن وركب نم ةدرعب مس امل ازعمدع سمي ثاويم اهلو

 حبا كي اكس ةهيذ.لاجعنيلجرلازعمشن لحشد كما لاس ةمزاض ف منزعناكس نزع اهلا مزمن بمب
 - 16 ارق نمإملا بي اهددزاهعنؤلا: ان امعذ رهش اتيراتطتدثرتدالماكايفاذس اهل ل اهب ظلي ناز ضاهنم

 1 ا , اًمالصالوسد لما عمت نلعب امل الع شا اع ىلال تاق لاق مناخ وس سنمنعنيشح  ازبدوادزيعماغ نب سسابملا

 | د <22 | | 6| ضنوطنماللانرهلانس اهلنا لنضادعد من انتلقش ال اهلدالأاكرهملاىل لافافي خيا ماءاهنع ثان
 ج١ جا 7| |ةلتافدسءاتلااونادل جي عملوق هو ماظل هلباطل ةيخالادابخالا نعي ناهنلاذ جد( مب فاطلانلذ ا

 اي م مج | رابخالاءذط لاشك :كرسبو لشمال واج عسل نوكمن زوجي ال جدل ةصسخت نان لدالانالخ
 ظ 2 2 | في كت دابعالاد نب ولاني رمال كو لوطن ناكذاع ننال ةمؤلمم كسلا
 بص -<ين 39 | / ةتلطلاذكيفامنااهنابةراتملوال النواه ن افاكيم هِسطط صوص يجزم ماهل الد ناالنثملا ةبنط كناكناداهتال

 هج كك 30١ | ةلاووتلاذر هنت قلاكرِنأنلوالداةلمالرتسيةاطعانلعىرناريخالا ايم لداكئدزل مون
 2 و 3 ظ مايل الكذزعاهتوملعد اضن اداخت واف صن اف اتلاخم مالا اهل لوال ا ةخوم تانء اذا نيبدوُم ثاماذا ان نيب

 ١ كيني 22 © | ..| ةليؤغالد باتا الع لوصضر هل فض بوجو خان هن لك يوم نب موه راب |نماهضراطاماماو لاق
 3 | ذاك د لمآ هادح ل حملدال او ليوأتلاومججب اان أ رص ا

 اداب تيلي مما يةظراوا ابخأ نمانرورل ثم ايفطس نيس اهيل
 | 9 ١ د ا مدننا ذل ةزماضد مذركير ةنعاك لكل ا موام

 | واقي يسم احا! انلاسلاةبْوسير توزع ضرار عد ارز اكرهل اجد لا 0 يس... لامست الاي شرطان ايلات ا[ >6 | (ةهاول دلالة نسلاورمل 0م ا اح
 1 ١ 0 .ابعدزنصنانسز ادع ز عدلي لازعدج انت أك عاريا : وب اهملط مل بق سلوارتسيخداواباب
 ظ 8 0 ا أ هنمةقم اهلل ماتزال ال صيروايبلةبلم كان لما جيتا جد نمر تاشلتاءبالاسل نايا
 0 .. 1 ةنفاك ةعلاو ره ا او لخدلاذال الزبن ماو جمل اة اهمشاو ناكن اه ملل م هامل انمةتعلااامنال امن
 5 0 ,رثال | ضع الانف دماملا اهسمايرنالا ننكر متى نايل تل ازعهتل اهلا ثلا اعطادبخ ىلازع
 را 70 دان ايمدذن !اورهل طجوارتسجراوابايقلغا اذار امهنلعن الع وبال ن اقف كلف اَللعأ

 /ْ اركاب ؟عامأ الاول )ان كاذون مما ماورهم ا هش اهم. والكرهملا اهلن اذ ترك ل مات اريمعول ازبار ام ىفاكلا

 ا« كال“ رولا ١ مهللالاغانممانزبانفامل فاهم هت سل حاذا اهيل عنف نادرممل !جورتسل اخدت اولا ذماقلا
 | لف ١ لال. |انسأ علال لجعل لوقيهسم- ل ملال هطادكح يلزع بوي رتوزعديول انيق متل بمب
 ا 1 . 4 الا ةمجاباَتلا لة قمزعإلا لازم عننا زع ةداذذ نيازع هنع بسب جينا
 57 : آل |اسم الس كيفان نفح زم وبعرض نبذ ورفعوا يدح اوى يخيلانب «انةنائرل اع دنع بسد اهيرغداذا
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 ْ | عهدي نا]جّرل نيرو نيئهساناكاذا العن يبي ذهتلاذ.اءهلج نيك نانط 000 1 تي يش يا م ١

 | ريس انبادسرم زي خيررلولاةنلطل اءائذ قايائيبلعالدتساهضنزعةقملاءندتناةزلارهضننعرهلا | <. 7 ير
 ْ فامهلعالدتسةمت 0 7 7 53 ١

 ًنايلطزح ب دانطد ل رتع داياع واخاف هضم ةدانذ يحن الاب ءرهل فديت نأ 3 0 3 - ١
 ارك افترارمل اعاد عماماث كلذ نم. مزكملا عمولوختتل عدس لعلام ا : 0 1
 أ ةعملازعتنلا سانا هفمجو عز ءهالملانعطابسازبازعامتلا بميرينعزازبالاثاس وتلا انصإ بكيس 72
 ١ اهلانق|نوفن ناوراشلا امبيلعن سل العبلا زيحؤ ة هان جلت نال اة كوابل اباد دوس انيخرا اذا ابجي 5 نر د

 1 انوئانخنةاهلط كلضمائلؤلض ا نالالبا اوان ءذطغاوتانالىهالمضتالالافننافاةفاهئانمنن ١ 3 تش كر < ١
 ا 3 اسجد دات ك قف بايلانفاإ دولا خراناهل الوم ثءاطف رحال ثم ذداهنه كد لعن اءانكب | "الست باعني. ١
 | ةسعلاء د3 ىدد ارعالتسم+ ءانلباالعسزتدام ضن ىو ءاهتم انس طعن ييذهلافءلعن أب 3 ا

 قفا باطل در رفلانصتال نإ لاهم زيط ولع وال ١ ادا ا 7-0 -

 0 1 5 لحب 00 0 5 7 ل ا ْ انس 0 ١

 طفاشنيل ساب ككرإخ الان بابلو 1 ميدل دطعاع 0

 0 ل ةرلع ل هزعهيبازعم هنا نيون ليز عدحازعبو نإ بسير معالم 00 6

 |ذيم مللي بسجل تفتمأو نالشلاهبغ ةرناك اوين ثلا ١ | تين
 ا ءاسا|تالسولا انرب هالو لان نلت شارجر نسم إك لاجل يمان ْ ا

 لطلب نيك البلاد وتساهم خدي نال قا مماندذ 5 ا 0 ا

 1 فضال[ مودلاط لعشر سال لع شارك دازعسس الا أكف: ولا نادال 0
 ا 0 ا

 نصح وشل نيوددحب نزح ةلازعةقملا كك ح عاب نو ءرجا/ جلس ازور: زامل عوبسد 2-0 |
 ا دمعتي لاك ءاشنار ,وهمأل الخام نويدل سمول نعوم ءأ ءالاتال اة ل ران لعمال اع نازعدوالح : 0

 ران الوم ناك ءاضتك ونال ارهمرهمان لاق تلالعس ادع ىلإزعب ا اضننيازعداج فانا ْ 2 1 ا

 ا 01 ا اثات الع شارع يبان نعني دازجزعاذ نول انعناننال ١ 1-7 0 ١

 د 0 دانيت ليضنلاز جبد ّنعدا حني لخزع هيازعقربلازعةتملا مكانذ 0 117 2 ْ
 هيدازاتفام انعوهناهم لصاوم ون ناونيولو ةم |جوزتن تل طلع فداضلا ل انو ثدحا ةال جمر 0
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 ب هادم ا ثمدلاث هرب ايشأيغزعرتج ب ةطزعع دنا حانم زيلع امو قمل ناجي ألا 1
 ير يارمل 0 ماسالا ساس 9 2 ٠

 | نام 1
 مك تم املا 4 9 0 ١
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 ا ا ا
 0 / قليلا دارجتا دمايجدني طل مهل نب ناطر غال ئهدراشلا اكن عراسدمل غل [لسش وسد
 0 | نوملاةلبارط د ملازمانشلاةناتقلاءيلاراةيلتللنمتطن ازهنوتلاب ااغأنلا(نل أسم نير هما ناع
 لإ ١ 2١ اهطقادكسدارإة مرا زعا اطماضمر مركمزبانعل سفن ثعدحازمقع كى نلاذ ناموجومامالكم
 سال ا امهنم ملح ادت نعال ةداهتجاسعضنالا نائاسانهنم :دحاوإ نبل ن بنزل احاكت نموا نراشلا

 بدر | هبات ون تلاطمر سلا الكتل اةلقرنلا نم امج بانج طع لهسرم :نملا كن يبلٌسل اساككوا
 ٠م عما ٠ ءانولال ةوختنيلجالاتادل دنع رضارشعاشع ثتاز انت ىلا فوجأت نإ]ةنيناط نيتامج نب اعل حانليكتا نا

 . تب ١ جيجلجلا:ل كقوفتننإ]ملاتهئاضتنادسوا رش وهم ن إل ضاهي ل خرف تق نوني ش عامل مبا انهنم

 ". هّناراسنابانهل فكك رش ل ميس نار اهدن لل الهوم نال ات كلذ زوجي نر هش ةراجا اهسال طرتشيلو ةرلا
 : ا رخال 2. 5 ؛

 . >2 * ,٠ دون إتلازمةرولالمتاملا وزة سولاو دش |[ سشالوتر دهع) مل هتل ان اكدتد د ىفبوتجوتسبسا
 1 ١> | لهزنمد الان كالو | ازعنعنرحازعومل العبي طخ ازمة ضنل العد همدلإلعوهدتلا

 + ات |دهوارعزوكلا هو ةسرال مكث داق فدا, زحل /تبايلع وسوم نال اغير هش ةراجا طرشي ملا عمر
 ب ْ كددنهياع الوفي نا: راما,مللسال اف موبلا اكل جال ةرشيراشلاامهباتلعتاهسازعصي رشلايلعششا
 ير + كلا | كلذ ناكانارخانسدجفو كلو اهرهم و حاوهداهنةبزمتنال مازحوم لام كتخاو انا اوجهزتن الع ةنسا وان

 <... اك دمحازعز بجو ناذنالا كك ن يلجال ااب ىوغالماءافول ||. ثوب ل متتول [يبرطزسراع نال تل يلع نام نيوومؤل
 م ٠ | هزرشعا الرا افلانرمشع امره مامجو ما جورالجد ناول لوب هموت لان رلازعاشول ع ميج
 جي | ١ تهوجارع يملا بيز ماكل زعكعل اني يزعدم زعتم اك اكس اهيل حيذل ادازارهلاناكونالا
 +: ١ ١ ططةلما وز حيزا العشادءاباتلاسل انءاذح !ءدبع ناسا مح اتفب :دانجونئد حلا م اكلازع

 2 0 و سو و يل
 ا _ | اهزعداتسز,ةيعدناوفصوع ةعيرالاكو لحتوللا منته ملا كتمأن نيهرد

 ه٠ ١ ةجوتلقانط داكاتال اوم مضايا ه فن بهن زعر ننال شاد انانلاس لقياك زعناكس
 هر ١ | ١ فرهلاةدههددوامونولدزكما لغرب ناااهلاٍاغبائيشاهضوهيحاده ل يالا ل امانا سدا ل عشا
 <: "كا . | اهضدهرداةننؤتماورعد لس )ورع هلام اه نايس نوداةزهزتزناز عوز ع دفا كممدتلا
 و تسر جي | ١ قالتها هدحازعتم كر همال اختلفت سولو عشاؤس شالوا ةبهلاقال لات
 هه | هتلاسنات راد دنع ناوسنبدواذ نعدحازعزيصملا بمد ثّدحلا ةبح العال اء شل الع نادل ازع

 57 (١ | لوس دعب دلال ةيحل العال ننلالو زول رعةراذز نعوسوءزعناونصزجوب عن بسسمي ثيدحا

 | هو ةلماذ ذل ةزع سارع فازعز انس ن:طاد كعب اهم اضميزعهيبازعع كك ل جالا دنلع روس هللا
 . ل“ ناوإانانشاضوسناالا مضل بلوزاسو لاوميلع لإ صش الو ين كلذ ناكامت الل اضاهتاوبل اهيمددازجل

 7م يإ هلل للجلاهنن ثهدةاماؤلشمل الع هثادبعو ازعل هد زم ويمل اجار ذيكلامداثلايازمد سرعة
 ,* ين“ ةعينياكر ملا هيطسءا ]ماه لوحرلا «فقمأفو دقت كلذ ناكاهضعناثاث
 ريك. يب.) انسب كقلاةطاوعبب يعاد ع جرد يزن لبطناوةعز طنز بلا بيلي اي نعيش
 ”, .., | انصا بيدلنلا 5 كيل نيدوم انإخلناي اهم نما دشن لوايسقاعا املي ياةزملاجقزتإ تنال ادبعينال
 : ' 0 و 1 نة , 1 ظداوتإل اسوزتارل كمل انتل العش ادعو انعئاطا ادار عر جريمعولا نعي زبن يبوةييز جرش ايل

 2 انس , ةارعملاتلا ل ةناطلادب اد زجزدو نعود يب ازع)عاككك بلعاهل ابد نوكيرتلانائيش اهيطع الداب
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 ذيلاناهبطجنإ 2111111 ,ه
 ع رحت ازعنوبجزب تمي سابألف هنعىذاث دحمب ثدح ناوين انورل نوكي نال كوإ] لقانا : ء.١ نر ءرخ |

 متلاتائشاهطينإ] ماهي لغدضةإملا جرة لجو انكي ل الطساد عابس اةلاخادص نم اطل ارم 0 7 20
 رد سس وس ا هوو 7 000002 ١

 لدازعالا يله ط زعل زمزط نذين نول نورعزعداولعن نيا زعماذ جاوا زم رعد 0
 اااه اتالم نيام 00 يااا لا

 شرع اكو ازعدكب فازج انباع يؤ نعال انزع رجح جز جإ هنا بسس

 انف( أيرب نيطواوبوسزمدي دعوا ةوفاناهدداّمبش اهلا وبوحاهج نر مالعةزذازتنا ريت ذاق
 اياز عن اوغصرعونبهنب زمور بمب باتيال قلن اتبالإ!عنسينهتل اقم جا
 ا ا ايل ا تلا تعب

 انعان عام نازعدا ازازعاجئارعِإ تكد حازعت ماك اهجفرب] سا امنغاالد انائكلا عيري نارلا ارت هرهم |

 جدا جد ق مالت لعذعج فارع ضعلازعءازملازعياث د نازغدإلد ا بمب ضتلا وعم اصيل ْبَحَوأ :
 ثاُئللبلطتدمنمهبلطتنءاجناهجوززثدوإءاهفالصزمائيش تعداناهنعذان ام دلو! ماهيمم لما 07رل)

 اًليظايجفرب جيزلا]عمنزلاوهداهبل خدي نال قتل رمش نخل انؤااضلا مات لطت نااهلفتاومملا اعالاعغ |
 كاملإةإجلازكناوغصْنعنابرتلا كك كلذ دبا يش الد هبمِلَتاخدو تبقو هنم هن ضوه ذا امنتو ناك انج

 | ملامفإاَضلا جلاد ىلكنوعتْض إلاه ف اضاع ناك م لما جزل رعبا تل للحم ادّبعانا ا

 اناقه هجعز ثوبدكي نجت تحمل كنار تمؤ لرش ارت تلتف ش اريل امقداككمدت |
 دقو ل انام اصب, ةولاطياهتنرو ءاجت حومو تا نان كض اهجوز كلهّقحَو تع .تاقادتداهل نال |

 ة«يلاطال تائادقول اها دس بلطتنءاختاهفلا نان تتم ئشالل ات تاقنميلطتالتتاحتسملا | ٠

 الفللذ دعب تطمن هتيب تاخدد هيل اكييد ااذال د وسع ٌْ
 هكيلحتلخداواهيلا ذم نان كايا ان اهثاب فلين انارنكلا

 لبالاوجدذ ل سانا يال نكت مرا وفك هدم ادا اناس وما دعانا
 للا ذرات وف جياع زمالسل عوخيقلا زعل هزم ءزملا كك لامبكيز تاوجبال ظهمات انا 2
 ناصاعبا ان انمزعيعزلع اكل انلا هدم دتفاؤبخداذ ا ئه لع ءاذي خيي وةزمل ا ريوزج ان

 انرع ٠بيلجاعل | ملهب ةاماطع حورلالوخدل انتل الحم انعيو ازرع ا اغلا ْ

 تلومني اجن نعيل اساو مالت الح تداشلا ل انتكلاث نايك ]نيس ازعفم حن هادصزعدجل |
 ' رويال بيبا هوم لسا اما درملا دس ْ

 1 اا 0 1 نال نس مسا ادتمد سناب 1
 ! ١ هريضلاكود لعل ئنالداهماب جرش :رهلاةيضيدتم كسل ليلطيولد دعم ىواهب خد جيوزلا ناكنا همي ْ

 | ايةالطرّتالا عيبن [لحتلل ذزم مت طتدعن كاي مالا انث فمعت ناكاذإد لا |جوزل انعتنائ ده سلا اهعاماذاو

 0 6-0 0 تاهت وسلا ير ميما جيان اانطم اما ديب
 د



 ---- نخح د < --- م 2
 ذم 0 عج لا و كج جا يا ع "5 - <رب ” ىف لندح - . ا ©
 1 ا ا اح ا ا تف ف د 5 يي اخ 0 او

 هب ب 72 ب١ ليش م ا 1 ا 0 . ما -
 مايحب 5 ا ل د دا هع ناعيا نجلا جن ايا ب -. ل ل
 هج لاحي 0 حج تبي ع ا © ب5 عميد لى <> . "هس 17 2

 - »صر © >0 هه تع. قم
 | 2 . : ,ّ كا أذ ١١ َ 2 ا 9 9 ب

 + 1 ع اور كلل ني ا احا 4 ايلا .-.- . | ._و : .-ح نيود نكن حا كذ 6 0
 ع < 86 . ديو 5 . 5 ل 2 0 ثم ع احلا - 2ك تا“ -_

 ع 5 : 0 . 2 0 ا م كل

 ترجح نط كج | نطو ناوج لا لدكنينم د ندفرعنادرهزلاباقاطانانيبنو فايا
 ا نإ ب ةبنلا !هإاحل دما .لمسفإ اخر تلون انش ن ناليداتل الون بسْإإ خطط دن اكان ثاهيلا ناس دقو رهماةل هر

ةيمم اهوار ماهم طولت يعااه لش ل مرانخالا ءنط قاط لع نال انلابرطخعو ةيمسل الار شب اسيل
 : 2 . تأ 

 ا أد ماكل لطحط انإ اضسذ لم هنتلام آ؟الجا ه ضال جان ناس ضم نواعجب ناشسوباوناكم اف هني جالا

 | حي | دلجانلا اهم كمت ةللل اكتم نعال ناب لمان ماما اعل اور شا هموخم د ناكا امل اونسم ن

 3 001 عيا دمشرم !امادل ضلي نع لعل داك عدس ثياغادتنامادا ايبالن اك تنشأ

 0 كعاهو حاكتل ل3 طرشلا . تفكسم أ بايلالئااخإ يهيمو الجال طق طءاند

 مث 0 1 1 حملا امم لاله دانه نفنةهجزعرساهز وعيا ويلازعزهزعةدعن كك زوال انو

 - مجاح | كذلك لل: لالالا وت انسب ن طرا ناو اله ذ رتسماسا لا يقانسب» اج ناموس جملا ةإملا

 ا 3-5 أ كويض زعتينبده نعي بهي هل سطجي لماع ضن دين الجلل و تف وكان حدهم مليش

 : اج كعنعأكت دانت .ةدا تزعل نال رج لجدة بانل اح لجو ضنا نال اوفس زمر شق نيةجزعمساط
 | . | لطيفلد هلل جن لتلاذ شمل امش دبع يل زعرلطما دازعرل ان ماشم نويبعيلازبازعتاانبهضاووبع
 0 0 2 ٍَ | جالد لمت تل رينو اازعوتبلا لع بيب كلذ همزليل اةدانلذ باها اماه دز ماجا نا
 2 : م د ىاهلكل نالت العم ماب اطملع مدت اش مولع لبو لاهلصاذ ارب مافلاهلاطرشو ةلماعتزتزاجن

 2 يد 7

 0 جبل
0 6 

 ( ٠ ما

 | زمنداغزع دنا اكمااواالالعبت حالي شالا ونه طورش درب شل نان باهل ةيلناطرشي مال مل
 | تالهوش ك جدت انلامفهنفنايجتزتنااهلاض ل م11 جوءاختلقل مشل عسا عفا زعناورم

 ١ 0 | هثامز نلذتو ىرذؤ كج حتال تنال هله الجلال اياهم انت تسائل اوارطننمنششان ضرما

 حل | | داعدب نع دانس بدع نعت ندع از عب بخ بمي طلشامالا ليلرابال لاف اداغل ا

 تشاءان نالت طش بايخ انين جوملا نط ناب ف أمي هاش انادياعش انبكازعتمانيزع
 اهييضانرك هيلع دياكملختل يبدل انارهظالا نال |ملطسنلاو مازلا اهموسب كفتاناورايخالاءزنطم

 |عاناولعؤ شو ةو ةلم|جيوزتل جد نعيتل املا ال العا بع ينازعجرصبل اعز اب رعاشول نزعنانشالا

 0 50 | ةتبادسبز عوبع فانبازعدبزينببومجيزعب وعز بصي هرابال ل اره ]كي ساشا هيلع وتو ءاشانا

 0 هيربايلا بيب ركاب لعزعدح نعد كت داطتف داب ث زحل ةلما يوزن ل جوف كالعاده ورع
 ,١ را ناب كتل: دهسدنم نط ونت ايرون لوف وشمل ةانذمكيناج ف نعك اد

 */ل' | ات. ةةطول شن نمةلملل اماه ة لما جونتزم ونحب اون الل ؤربل لانا نكداذكا فهن زم امو جلده ]كات

 ..ق١ اهتقوااهسشفن نمش عاهتحزمدتحم اصناهملطبو  اهيلع حوزيتن ائفاخوا ازوثنل هنم ئفاغ ة ما جوزت ذل ثكلو

 نيعع جوزتبال ن!اهل ]سمع نيعننارحنض معن اكاس وفر! نائزنعدانسالا انهب أكو هيسابالزاج كلذ ناف ا

 اكد نا نديلاوججتا ندا زم اهل حالا عجت هدب جوزتنال ن لوهرل مج نإ لع اهتومدسبالو اهتايح ادا نيالو

 ١ اح ةنلال نال امه ل كل نركز نال لاح لد ادعي َقانامت هبحاصل امه دحاو لكضي ) نازيكاسل اذ.انمحلام

 اهيلاد اللة ملو اهدعالد ىشدااعرسلو ايل كلذ ن مدع اد جدرتف بهذي الل لوتنال نع كلذانلحيزلو

 موو ةداذز نعركمزبازعيصال اد نيقييزجإ ميل ذل كلذ دلل وو ىرشو . يقيس امعنص

 ١ 1 | و :انلاف. 'رر افي لع تنم داسيا نيت سم زلمش  جيالو عننا دال

 ١ زل منهما انيدحازةبوعزبإ !بييالعلازمناون معني اي ةهيزعةعأككم هنا ندبلا)لبدر داداه

 3 ظ , طش رملوض ناكبالتلإل عائل اهب زي كيج هنلشلانعداطصلا بس اهل كلذ شاؤلايجزاللا
| 

 3 ا دج ي دع -- هس تصح د ع
 1 ولا

 بدرعا كلا



0 1 

. 0 
 اعوأز اناناس نعل انضخزب ار عدج زعزع كن لل ا دنت د اه تو كلو )ع ضتءافدانيدئئا منا لف

 رحله تللغلا خلاق نالطل اد عاج ام ليس نيل نليرتش اد ةللإذ هد سا: ل مرايمك زا: تلا اء شا

 ْ نئيملاز عرج ا عبو ن باسمي ةنلا نلت د تالطإ اطيلان عما ديبناهانّسلالهلاطناونتوءزمزربلا
 الالام ديب ناتليرتشار وخدام < مز مسد للا غنج زعرد نزع كي نهساط زعيم |: 0 4 3 0

 نيا ذر تالاطلاو عاجلا نعل! تلال ناراش للم لع وضتفل ثول ربا زموحم نطو وسل اضل الا 0
 الخ نازعدج زءتعاكه نفل يَا لدب نانسإ للم ناراهتدساناكيواهدسان تنلاذ نا أم ١ ع ل 7 هي 91

 «عرص

 لان لاثام ديب تار ءالمجاجدذ لوتتانمل كت لاير عشا سبا ادعاضجيزعاسمنناؤرمزع م أ و 7 أ
 نعاس نب ناوربنعموقمي نعنع هبؤخإز عاملا بمب حكت لو شل طضلا شو هله ارا ماكاو سمو ب
 | لوقيشاءانم نيسان ابدنوكذ كرارتاملالل الحد لضم دنعاناو تلال محابان اسلاةنرغن 3 نمهزرا 1 20

 شلال موو نزح للال ك نلات جدن زع عيزنازعني كلا: زعتع كك نا ذبل اعل الح دوما : 0 2 7 ا

 ناكامدعنص ار ثبلاةكاذن شاول جان دنه تقل عض دقعلاةطعجفتالووملطالنادا لعل شا مج | [ىحي_ حور حا
 0 ااا يزل تاكل اور هلل ظرعؤ هنت شل اطيز «يصكو . كير

 ةنيدلاب نسومريلاليرم نعوم ىل ل امن كرحف كشازاانل اذف تاج تلقمطرش دنع نول لا ل ارو ْ 1 رم

 عجيفنانععالع داي ذانئكيرلورل نبك كلذ سب ناعانء املا اهب تيد اهتكيلف لزظالاثضر كنف 5-2 2
 ظ تانيا يجوازتدا دانا لاةيوككسقذااتسة وتخدم _--
 ١ يطا دبعزع جدزيزعناوفصز جول ازجؤنمتلا بم هاما عسبكر  لاتباك<زمهلشنامجونعيفرحو | انصا هبي < لي ١
 ا | النإبلع تيل عجب ناالابلط ثساذاهمجاريناداناف هنم ثني اهقلطمم ةلرما جوز كيل اوهزمالعب نامل لاةراتلا ْ م 5

 1 ام هيردي ناكانمو عنصاشب ل اة عنصيف بكت كلذ دج يوّرعلاذل انبمكلذاهاظع اناهيلع جدت الد اهملطي 3 0

 يزف ولا نسوان لش الشان ناار لا بن راتاوزبلاةهيظ فم د ه2 حت 6

 ظ طوشلا ]طيارات امورابخال ازممرطت ام نتبد هد اعمجالو لب | رتسال طعن بنهتل اف هل جر خل اان ناسا 0 ب 0 عميس

 هلجزوحراصتسإلاة ىرقاخيام نددش | ساطع مخالب ءانول لبيد نزح اذط ناب بدهن اهني نوم 0 ا 0

 لانا لاا هومو نزحت ايازعباثد نازعدكازعاججهيبازعطعدلهمرعةددلا [ككهتانلا ثففاولذ تلا لع | بع 1
 اراثيدوسمناطرهم نافسم جزترل ناذءدالب ىلاعم جن نإ عراي دز اه عة لما جوز لحن نعوم احاناولشس م 1 37 1 72

 /دايدزئاماهلو كلذ ذ ايلع لرش الف لك ادالب لاب عرخيناداد اناثاعنلاتهدال ىلإ نم جت نانمانا 60 1 00

 | ١ موش دنع نويلسل اداهبلعطرتشا انيلخ مالسالاداذ:نيبلسل ادالب ىلا اهب جي ناداراناواهايا اهتدضؤلا 1 ١ ١ 5ن ١(

 | ةزعبوزإ بي زاجوطونبضراخبك لذ نمد غقتد هتان ساهيل ا تون حءدالب ىلاهب زج الر بلو اانصإ ل” ل 4 3

 اهتز عرمان عج نيو دنس دولز ميلا بمب ساخن دزال افسوب نلعب وسلاح بك از أ مول 5 را م١

 فنزل اظن مسسا هلع نحت ادا ار موا نإ ةزما هيلع جورتوه نااهل عْسو:لما جون جد طه نمو عا 1 3 ١
 و انهن نبال انما ايكس .اندادازنااهام.نداكم مندا ذى 4 00

 نمولالح بي طرندال الج تالطالرةاباجؤ ءانسف قاياهدب عزشلا قا هلايوشلاةالاسبا مز0 را
 لاةقلالع وهذ تررشفد ادا لع كت نانمال ل فلج ذ رتل ياع هش انكع فزع اس نزرع هرغلا] ازيازعدانحأ 7 7 3 5 0

 امي ءالتالاذ الن ةناراكم :وساطش طوشازمل صول مام 2 ا 4

 نوال اثل ناكل اة هيبازع# :دانز نيد زخم شالا قعن رمزا لمنع طن نت ازعزبشم ا نال نظدح 3 ١

 كاك 0 نا
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 ٍ جي دي د م داع ل. كبل
 لح م

 2 100 2 ١ اايغدر ا ءارزل زلم كلر الولل !كنالااهنال راكم ناو طمع

 4 8 | اهناولو مال ادسي يّ اذه نوكمناَوشت الا تلا اال فن كلؤزعا تلا بلون صم ئانل اضالسات
 عمل دحر كت | _ (افاناكاشران ىدتع كيتو رضت ناالاوضراالا اهجزنام دبكات منول ] هازل نط دسل كلا
 (5- د 3 امل تزال عطر ثوارسدنكو واي ضاباتا دادااح يش ننانرلا هلل تكلا دحام موب عزب بمي

 يب «كاييسها + | انين املا هس! اصلان زي ونمت :م هنع بيب نالطلا هيلا لمجاذامغذكتالو الانف كح كاذبا

 : 2” نسال“ تكن نر ىلالل انارلوةكطبالات اراثرا عمت“ .٠ ىو عج

 ٍ 00 أ أ! اكلاسلا اج نسم اناس نين هتيم ابوعمر كك ةلل ند زابك ع كلا
 -2 ا |[ 0 يسم م ب يويصم ل ويلا يس

 | 8-5 نم ةمهت دز ىذل امد ميرا لولا اهنلازمؤمةديلول ادراة نوهت ف |هنادسرامف
 2 هي 7 اهتم نزلا بيانات ازعل كين اراكدي ذاطباز

 0 و 0-2 2 لهما امل حوف اما حاسم بل للم شاد فازوا راسل عد ازعاج

 أ 2 يا نأ | كالا مخ نحائزلار هللا مدس فكك اةدساث مالا اهِلاف سقي زممابااهجقن ىذا ذاكتالا لهن
 1و ري دعااءاهلد لع معد ,ااهلىلو» انااهحدذ ناكتاواهلعبل قش :هالذاعش رمي ناوونخأظ امس اهاطنعا [ه دجد أ

 يي جلا هنمتلمنو لاغاؤجنز]صس ا امماي بة شع لف ضخ ركوربط دما طتناواركبا ساكن اهتم ضي اهل اواو
 ص ب / يفد ن ملاذ داون اختك ذ راح همام الوالده نم نختلف الا”

 ١0 م ا مهملاولادّراذا لم ىرغ اوادذهل ىلا محا اكةرحاهنان ءيييجيججي جوي جبس“
 تنبح جس < ابل كتارا كولمزع تلات لافتا زعسرذ نوح اهنخازع زي ازعدس زعتجع كن الأزل عا
 <: < | انهلدهتتاةنبلامقيناالا نوكولم «دلول اهل ثدلوفم نمل جداهجيزنف ة2اهئارقر خاف اهتلسق ضةلسق
 يو 2 اص ةدانذن عر نمرجز اد ز عز لا بميرعز جا |كككرارحا نونوكمو دلو كلبنالف ةرحاهنا تاافاش

 [تيعي تم | | ض الط 0ع ع يعي وامس
 | تنس <. | | | كلمة داطدلد تعا نرلتامحرتازضلا جيلا ماا دال ظالما لودر كلذتسافالولا ١ 9 دي د ا 1

 | لوك, ني هيام كات ز عزاز ازعقم نيد يتلا زعع ولا بمي « داو ترغساوء رهط جولة ير ادلب
 «ايروا 22 0 رهان اهالوم نار ادلواط دلو اومن لحر اهجرتف ةحاهت تصد اموق ثتانكول زعل عسادصانانلاس
 0 / 3 يي يصوم بوبي دس

١ 

 ا ارح مار يحال تلات يسع حا
 آ 7 "3 000 ا

 05 ف اا“ 1 ةراهتان اذهان اهل دهثبلاهبم مقا ذاو قال رباني نمار رخال اضانيربخ هيلع ل داكدرلا همن زك
 انك ١ ْ اع و قباتل ا ويس ى د يلو رخو نهم ممياذهد لال !عامرمخ لع ند اكرمل ادريمل ناورارحإىلو

 ْ 0 لا : ع ءننايل امهر اساهتالع ةنتبلا فاخر ءاجهث ةرح اهنا ةداج عقر: جرف رتل الهرفمج از .

 يا 14 7 را 1 0 يو ياو ويوم طاوو ٠

 نس 5 7 ةنالففوحدذ مللاتنتنالفاهمماوميتم تءااهنارللّصفاهنع لاف جرم موق خلت ةءاعلعرب ناكل حررت كلم

 تر | 11 ١ [ ٠ هويام ءدونزجنام لل ميلاد كالو لا دلدع تلاقين جمل هئااظوتزءاع يدل
 ١ ١ م 2 هيراجب اول دلولإَس نواس مو هل لول الث ةمااهنا ام دلو ا مدس ورم يفنإنماهناءكرتوُمو

 را 0 :رل١ (كيزح )7# راو 7 ير 0 و
 57 0 يكل 0 ّن ا 7 ايذا 2 يل يا 2 0س ما
 ل ا و و ل ل مي يس مبسم ل يسمي سبيس 1 يضم يس حس وجسمي صاع رج



 077017 ير 0

0 50 0 1 7 
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 0 ١ 5 ال 42 1 0

 0 ان مطب نإ
 جداصط وود و نجني

 ايمن از جوز ل زهنوسحل ا بسم ى عزل ازغيوبع نإ بيبوتززايوسرعأ ظ
 الة زم ا لب نا ة ميز هبل نط نمل شاول دك

 2 /ةلالعش ادلع اانلاسلاةقمزمتسدالا كابا ار غم نوكيو هيزما هيلاهتدافيب العدا ةتازم ا

 َملللوالارهل اداهسإ دن عز موخار هم ل ئيمبولا هيلا درتل اتا هريغب هاتافةرهيزمدتند | جرل ا لطي |

 ام يزال باسل ياسزعتا_لابشل شان ميازتسلا
 دلئامدعبتإ اسيا اوراخبالاو نوكابورج جراب جزيدد دمى ش ةرارلتملا( لأ لقعلاون

 مت ملاذاف وقل جوزي: اجه فل ناش لش ادعي نعول عدا كيد ىعلاب حا و 0

 ان سك غمر ةناكتد | اراتلةلقعلاو نونا اير ماتا دربانادزال ملاو اونييرملو

 نود شا شل إله ذعجي ارعتع كواهبلات انا ثايكاذلاهلو ند اجذزب] تس اير اهلل.
 ميللعش ادع از عوج ازعدانعرمعبل ازباز ع مسي عنع نيش بمب ثدانت ف دإلنملإكذ | ًانص

 /لغهءاطسارنسبز مركب نعل الفن ناز عيد ازعقعاككل فعاد نونا ماما ثمر زم حاكتلادبا غال
 ؤ اذان ل أهلا مانو لا كا فبش بلا ونجل اهبل روزي نعش طع ادئعاباتلاس

0 
 ارا 4

0 
 (١ و 0

 را ربل ظ
 وام 1

 نميبسحلا بي امش ازعهلبدازجونزلاز عله معةدعلا | ةيتالاابخملاعل دياكافبخدد داك[
 ااكةلاناوسلاتل انةمو يلو ونجلاء تل هادبعيارع الزعل اسنيل مل نيا ان

 أانالافالل ثاكتل نمد ته ةدودملاودىنهلازع) تلاع ادبعاباتل اس لاق. سافد نعت من يدحازعلوس
 | اهجفزيزهسا امرهملااهلناءانصر هدافيلد اهجعذ ةما ف .لتلرلطع ننبؤملايمارضقل اعف ءانوازع تلاسم
 نكيلاهما ة اخد فميال ل جاهجو ذو ةزماسرتالجم ناؤلو هل درتال كعرهملا انما ناداؤجمز ذل اوملا ناو

 | .دبعذرعولجانعدالح بسم ةسخملاو ناموس نيددا بز تزل ازعل هس أك هنمهنخا رهلان اكو ىلع |

 ظ يام طفلا زو نانا ىانالال ةواطما ةيز فضا ذرا انوه ةلمأ هتلولجر ذات للعلا

 ناغلافهوعبازعداازعدد اب ةزعتانسنازعد يحاك خامجتذ ىذا لم نكالاةسرهل ا ذخفبلا 2
 | ةيولعنمدما اهيلغرورلا ما درا اًماذجوا اضاسبو إل غمل اوه انرتاهد د جوه ةإملا حوت ذات ل ت8 : 2 7 ١

 | كاما سايس عاهبدجوفاهيلو نمله جو نتلحر ىف لس لاه فعجو | رعءازملازعيباثدنيازعداو ل ازعاسجدجازع يت و 0 0 ١ ا

 قالطرمغزم اهلها ]عدت اهنان ما ظزنامزاوب ناكزمو ا ةانضنعملاو ةنونحلاوءانوملاوآلاّمعل ا'لداذال اً لاةاهب 5 رو 1 لا 31 0

 :اضاناول اناهلها1ادرتو هيلع شال كلذزئثنلعاهيلونكيرلناناولد ناكىذلا اهيل د نرمي جيزلاذخابد | 1 ١ ل ١

 نك ناناهي خد ناكناهقلطل 2 دع هت لاتعتو ل السالف ايش تصيب ناو:لوهف هم ث نخا - 0 0 0 ا

 در رمل ال فاديا قرم اعدانس كي نعدابنل كار هال: دمال يزد ا يي" 0 00
 دلما كو نعد امتع كانط دانيل لال اهد نقلنا مانيلا لااا نال ا

 منن |ضالم نط لاثا(تايبد جوف ةلما جرت ليم نعال لعش ادكعابانلاسل ان ئانص ننس ازع

 اهيرابيرل ناوافيوضردقفاهعماج اهعمال نإل هاه امننال اتاهبإخدنكنانتتاولمإطعدرت اهعماخزعا

 نم أأككأ ف رخربزتسا ينم ست لفن وافلع هجمات كسمادعب ءاشن ااه عم احا لعنالا |( 2

 فيلا فل اًهانرداهبدججوف ةلما جهزت حر نعل تلاع ادئعاباتل اس ل امىف اكل اعز كاعد مل انعرجا

 دلي لعناكن ل اماهب خد ناكن ان كتاهلرهمالو غااهلم املا ا در اهتم ال ءافجعذددتيالو ال
 لادا نامدعيولط وانت ناناهعماجام دسبالا سول ناوافيئغردقفاهسماج عمال وساهمت نات أ

 اهبَنْؤِنَتِ ةلملا وز اجل لفت العش مغ ايي هم ع يسم كاسل
 ءانتلا دا جل انا امارالانازاهبناكداو ايل مهمل نوكتداهنادوعد 00 تاما امر دانا



 هل 6 ا

 0ك ان مييمسي سس...
 5 اة | ايما ذاءاهلن اذ سالد كسا ناوّئلطاس نافل نسولو اهبل خزيرل ناكن الان دو

 , هى |انضأ ناباعيمافازعزب ثلا بي هلاب لخادم مانساددرااطمئالطل الحزين هاذ أس
 9 ا ْ | هزماث ن الاف كنز كاكذتاهناانجةزئامدسران لما جفن لجعنمراتلاالمش اع انانل املا رتل ازع
 93 | | , ثرنملاو ماذجب اهصوبلامطمسل !زءاةإملادرتد لاثاهكر ءاسش ناراوجذنملهفس امن انسلا اهل هج رع اناصل اذا

 < د اذيزلا اننهمىقو نيه انكر ازارج زل بال ولازم قائل انمازاوج ل ألمب الخ كلذ وس نامان
 0 دادس ازعت ةدزع حازم وسع ةعلازع بؤ هزع ضاع دات نلا فد غاذج فال
 خي جا |. ةةالاس اللذي ا بالرانل زمدلت ةاملازعمتل سل هاشم لع مش ادعو زع فلا ادكيازعتسا |كناكلاف .ضاورتلا
 حر هي عنج ادلذدس عمن انجيل كل ؤ كيران نالافاءيمموا واين. كاد ةناكاذاكلةطعتك محق اللب
 0 2 امني ل لبنسالاهل د نخالءذلا تائَسلاناكواهباو وم كاذ ناكميلورل د اماني زماتاذس نعي نارا

 هت. "يا | هلهنبعي ازعقط نعيم نس اًمللرعتل اضف عزي لحل بسير ابالذاهكمينااهحدذ» اشناراهجفزملهسا |

 َح 7 /]ضسا تاذشلا اهل نكد ناجل ذة لرد مانعا وذ ئياشناإ لمباكنبلةةازكا

 2 ٍِ يعمم دهس عدلخ ني نعدصاز عبيد نجدذ ىذا عاغال تلا داس دكا هجيفام
 هن , كافل امامي الزوجي! ئام دكان عمزت هتافات ورا ن عسل انما
 : 6 هك < | د زعدح ان, لعب بير غمجزب ش اربع نعام ةبثولاةوزئلا(ل ,ةوزغل نمو بك از موكيلا ئتضتد م

 وى اه يمنا سرغاركب يدا يقتل نول لشلا تحايل دز نم طمجنر هللا
 : 00 . و1 | نوجا نينعل هد ٍ لغد ادا دم اهدجتمأع رحممي ل افصعسوا اًضاوثانشلا

 ع 3 ٠ / ةافلعَس اناولصنين ولا ياوضت لال تلالو ةسجي زر شت رقع زعم زعم ازعدشل
 . 3 ةمابسا | هِيلهْنجلئانلاملاقتسرالانعتعأك بة ان ءاش نا انهنسب نرغيل امرحال ارا شيرنو يك ربع ايراد رح
 0 | كان اوهمم قا ءاشنااهسفنب كلماوهلاةدلوامتنادسب هب تداعفرحرتاطعاكولم جنت ةرح ةماعلا
 رك ي) تتح | طي كيقاو كولم هتاتطامدعب اهبرخدوم نابؤثا + رنيظاهب ل سدرك ناو قاذ تل اهلماهب لغم ناكتاالت
 م 5 ل يف >2 ا ةكلمتادسب تلضّحتاطم اكوام جوزة رحلمازعر شل لمضككابادلاس ل اثق مزعالعلا كو اهبكالموف
 | ا 7 : ا السلات لخدرملا ناكر ناداه سم ثقوب ذل الهدب ثءاش افي كام اعل#

 5 ا ,ناإ سال كدوُيخ كوله دبعتااهيلحد ب ةعمديرقا ناهطاب حاكتل ناهد كيرا ناداهجذ نيس ام |

 نزلا را م م بلو هلال الحش ركع يفلزعزيذد نبالاعل نعت انضف نزع جبل باز عش اد كع انتحل نعول نعم وزعلا

 5 ١) هر 57 0 ْ ءاكمن انرال انسكو دالوا.ل لوفر عنا مملسرلو مايتم جيدزتق موق !مالغوشف الغل اوان لامالغرتجزعد
 ا 0 8 ل درب امل ل اائرول» للود دصل ا اًمف ىرت انف دسعل ! اوبل اطف للبعل ارتد ىنل ادم مرو ءاجت هربد ىذا

 04 5 2 ض رار نبا ىو نعدإ ا بمدزعدج از عتجي ولهم زع :ندلا |ككقد جدد ءريبت مدهقباال.ءالاقدسلا
 0 | ثاائهننبّرفي لاخلا ازجورتن ةملس ةمال فير عوضغ لشلا |ههيلع زهدص زعم زؤرككزبازع ظ

 / 1 م 7 نانآ ا | نعد ملط ةذملا كابات نا هباضا نضر د سب اهل زكترل سم ثاثاو هب ثيضرن او هسار جوبو امل انءاش

 1 3 مل 2 لاعةامالهضنر لد داجصخن ار للعلا دكع يلا زعء امن عسرذ نعد زج عيش ابمو
 ْ ةن ص لاق ناكسزياَرع ناوغصزعز كحل بعيب هفنرم داك .رهظ محوبراهفانص هْسإملا نيأتو

 رهنأ اهل نوكيو عمه عجوتو اهم فضلا انأسصخرت دوف اب شدو ةارمال هفنرل وصخ زعم)س تلق نيعازرا عم

 طي 00 2 اسمح اتهثاثلرعدنع ب اهلحلوخد



 مر ا ل 37 ١

 ق١ 1 0 00 3
 ا

 0 ا ل ا ع
 نيون بيوع 1 71 قل اني انسخ |رعدب امص ردجبرعر رجا نب دخن عر أج درب لاو

 بلخل انام هيبازعاتس ا اعشادكعب ازعوبع ن بداح نك ةريطل انيس( نسم عش 0

 مال لم نيتمؤلايماملالمعخ انرياشسلا عسوشاذاف هوحوزف باورلاعيبال اند كتراجت اماول اف موتا لد 5

 |مدطف اهيصيفزعوبضلادابعزعن ا ازعناوفص كي نعنابستلابعي أك بادو انسن الاطر حاكتزاجلاف اذه
 :مدربالل جر ادامه ن :يرل ةدحاو لعقد هيلع واذا مهني 3 هفءانتلا يال اراعاذابتملاف لا 5 ١

 ٍإ هلادكعائانلاسلاةويصيلازعزاكس نارعن ا ازنصزع  عاكهدابعناكم تاغ هرقفلاهنيسذهتلاف | ٠

 رظذنرخاشي نحف مناكسنبامن لاق ن ءاسث نال اة ءقرافتا عاج العر دهس اجزم ةزم ازعل يلع :

 ,ةالشلاع هش ادب زج يطنلا عد عنب يفزع أك يتلف عسب ن لنجل نارا ذالاداهانانافةنس اضاحبخعنر
 كلذباطاضربالا اهكمالف ءانتل زمانه غنائت ل غر ليال ن اكن ال اماهنانتإلعر دتيالفممإ !مازعذخ|لجر نع |

 للسن وهلا لاواعرلاكيرعلنيقررضلاب ةذخالا اي نكآ انبات ناكنام |

 تفريد شد تييتش اكياس نكد هين 5 لساتالف اب يزعزكت رن ع
 نينعن انعام دع اهجوز عسانا تاخر خ سد كو الايات ينم عا ةدحاو ماقال تاع

 رهين وف كرضرا فب نازح براكئ ا يانغ ازعدح نبقي بيانو اجرا زكبوأ هب ثيضرو ْ 8 -

 نيل هي نبا دقفرب الوابل دانون ماي لع عون ةماعلا يعتق ذال,ةيناكرلشلا نع 7 73
 75 ءانث ناو تجدي ة لمان ءان نإمةنس,هوسسزي ينل ذات تل ل فسجو ار عجب هالعلازعناؤغص نم اه و ع

 .ةداقتالباع اجا !عددقيالناهجذ لَسإةلمازعل تريل ش انبعائانلاَسل اة ىناتكل نع يضْعلا ندين عع : :

 ةحاسس]ا ءانسْلِإِإَعددعبالو مو ةارل الجل فئاذالاةىاكلانعداْنَس ءالااذهب يسمي ثءاشناةنناث |

 رؤي لوقي ناكرشلا م يعاين هيسازعرفمجو ازعل الازع از لعزجوذطز )بمب ه ضنا اص

 دّصف كلذ دبا ان بلط م شممصتن انديضونانامهنجب أ رمال أر ارافياطلخ ناف ميزمأ تعلم موينمتمس نيّتعلا

 | سولو لوخرلاَممناناهبلخرب لاذ امِلَعاَسْتتسالاقاهلمسدارخالاءنه عل أمي اهلدازخال وداي طقس

 | تال عاب اسممل انة جي ازعبامد نبازعدازسلا سمي نعائبجدجازعت جت ١ربرعةقملا |« رازال نم

 ١ 1 ووعي عضاجمذ وزد تولاسلا: لاجل عجوزتا ذالوق

 9 :ةركم مداهحوزتناول اثةيعدللااهنال اعمال تل هتناب ضلي ناريلعت اجلا

0 

 ان:وذاملالضفل بكل ادب هباز عن ازعيوجزإ ىو ةوفص هيفعيانو )قبلا انعبرضوتبمك ! :

 0 3 ن]مالم سمر زس ومس سادت ناو حريم شانكس |
 | هلتغساناندراب ءامذ لجل ادعتي ناديي كهل اكل ذك وكمنالتلاركتادنيتعبتااهجعزلعةالانعدااذا| ١١7 واف "مرد"
 بقثناندا(يلإربمل لاقي مااثلث ل اناس ملين اخلمخف وذ دونيس بظوشت ناعنيتعومضأ 07 را“ 10

 نابي نس زمونالتلادادح نم خيش كنتم الالب ذادد ديالا ني . از اذ
 متاح نينسؤل ماهرة دلع ةلم اسس مالا اشل العض ادعي رع رانءش انزع عاقب نزع 5

 |١ هرماالاورّةَدهةصاءانلا جخنانوكج] سه منإ فلا ضدتحم المنايا ساو

 و 21 اندر يكمل! ثلا ملء اباعنا همازع فص عمها :رنإ2تامح
 هت مت أ اةح لا اع دك

 | 7 0 رسول ”هناءامالإل]عف ءادنعاهتاثيركد اذان ننس هب سماه ارلمةظ اقل م 0 0
 ١ ذلاقلان هغشتنس نعش الإ وطاف جر عون اوس كير صمل نر هزه ديفا ع 0 1 كا

 للان أيوب بنكو د دالك: قدس ولعل كام خدها هلع ظني زجل يلم ٠ ل يذل 03 1 000 00 ا -

 ظ



 يبيع هولصل اناثازرال اان شلاق يدير ميييووم ادا

 اهلا لاحت فيم [و دب ادتنهسةزئزبستلا ةزاشل ناد اهعناف

 ننال نيالل ان كلذسلا انمأط نارنال ا فصلوا ىلا ةمال اون هبديض ادع سيف ةنالا انهن
 نمزج أك مويدلو موي اهضفنزم ايل اكتب ناناهينستينزككو اهني نار نسال نائف ةإملل نوكيال الا
 ةئالا هيب نوكنيلحي نعهتلاسل اهراشل يلم هس ادع يفر عذ انكل لنجل ضف ازيتبع كيو نرهف نخر حا
 مكتبات كمدخ انا اكفم زوون ناييرال ه فصبر ىلا ةمال نوفتت هيمن هاماوشب

 مدد هلو اهينست باهر لكك هءليخ لن ايباد ناجي ة)ملل نوكيال زال ل عسب نارل نمل الاعَتلا
 نع اثد نيازعدإ.لا بمي نعدج زعم |ككا همن بلاجادع هت عذلا ناكناو ل اق.ناالا لش نصاب
 لوما كرشل هج ذاهدح السا متاعبجاهاربد نيلجر نوب ةيراجزعينلاسل اةراَثل ليل عفسجيو [نهعرسم ندع

 اهتينلانهنمقاثلادارانانيا اا: فض نانذللزماواؤتس دخان بتايا لل
 داصدويلال تاتداناانم تشل تاذسب اجيذزت بصب اهنءاضرباهجدأ”داهتتع تثبذناال ال لافكل لا

 تطاداهجذن لح ذ اطالوم كامو م ناف تاقرطب لاما + ابل اللف صتل اواهتبقر فسن: د1« سارغصن
 بفلالؤحانالاتاهزن كوك اهج فلس ازيحاهفسنبل ناكعنأل ثزجا!كنلذ اهنزوجال ل تلق كدا زوججالا)اتكلذدل

 | | اهني كلم ىذلاموِلاف نساهجوزيتناتحان افموباطرت باو موباهضنزم اهل كلو رلغالو :ريشالداهجرفأ
 | اكملشبا تلال ةمجإل زعزع نعيد نبازعوا الو نرفع ورمزعزمتلا بيكو فؤن نم منفيلظ
 ةتاانهيينيلجينعتلاس لان تانيزعةعدن ىو نع نرسحنازعذ زعمزبس ابعت زعدج نقهعزعت
 تالا هال اعد لل ذوات هناا بلح ثيرحل اذن نيمه مهي ىرتشاتل دا /لدْزماما'موزف

 زييزعةنماك اهاظي نادر وما »دلو نول جلا بسم ومع زماني تشب
 ملال لا راًغص دلو و ةيداجم دل رخمبل نوك وكيد اخلط حشاد يع يلال تن لاق ناهس نددان نعيطنزيل ع
 نامت نعن امتار لعن مرجازعتج |[ككنم هلع .دلول نوكيواط خاب مثل دع ةمج هموت حاهاطب نا
 < 2 امالي اللا ةيداجسنال دوكزييلال كت لام للوس او ارجل زعمشانل أكمل تلال شا رع

 بلع م ازلا تكل لسان نع زعد ا زعتع كمل احا هنفبهسن: ل عدهئيوةيتة ومافي ؤ فيان
 زماان بيب زم زعمت كانها انسانا ةوانض ل
 .ةظطم ناهز اهجدذ ديا هدنلزتاهجز شجي ايؤخال تمر دك لامي

 ام | رفبج ىو نم هرم قدلا أك امأطخ ثش نارثكلذطمدهشلوالواع ةيتباهوتل اضاط طا ناجحا ليا
 / هناتداجكتيناطتلطتاعو اناني حتت ل شل. دلعتمل ايل اّسل لغد سو جسم ازعهبكسنبورعزع
 | مازال [اهندقبالاال لاف اماطا نار اهتاذصزم اهل ترتشس ند اججوفجالونباو ةناؤوهتنبا ةيراجو
 هليل ااه ثاازنل أ ةءانلاى وعى واوى لانا هيوم ناك ذا كاز غيل ةزباجاذط نا ءاجدقرسإلا ا

 ير نخاوشمدت ل يع هنااا دايك نتا لأي داريفصرإالناكو كالا
 ةشدتماهابعجوزاجلا فكسمأو شانلابقزمفحلانزمنعابز تلال واذ
 زاذالوميصتعممل انت العش ادعى زعنانس نشد ةريلاازعبانلعأك اههشيأ

 ةللازعداب ل ازعدج ارم بحأكك ءانناذ.الماه هيث امان شملاز اناهإ نضال لائاهنهنشإ/ئ هت دس زمر
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 ها ض اما ذاناهكسم مضت تح هن اهسبج مناي طالو كما كلن ضامل لوعبمتما هنحتو هدب لجل ماي ناوم
 جزل هتلازعيتلاسل اثار ادلع ىلا نيجي طفل ازعدج انبةيعزعةخاكك حاكم ريف, لعاط ةد اه اًاتسم بسم

 | ةمددعمىدتعافاكيب كر ذد قف 4 ها اهل لوفي لاقعنصي سكر سل فيفا هنيم قّرفي ناب ؤ دبع سداح
 رقاهل وقيل اهم ماحيرل كول. لا ناكن اف تلت كاذلشمللاؤيرل ناو ءانش ناانهالوماهمم يمت موي نيسسداد |
 | ضن عريعو ازباز يتم الع بي كنلا كك ويلع قعالو ءاشناهنعان ماهم خاكتوب ثقف دف اص

 | ءاشاذا اههنبمجوءاشاذا انهنيب رف كوام اوحيزف هنااا ناكاذال انتل اعمَس !بع لا رعهرغلا | ب
 هناك جزع, كلريلعش ادع اباثلاسل اه 3ينعني حزم ولدعنب دان عنو ا بمب هاناذ انهن عجو | اص

 ىتدتبالاًكولمامبع لوقبىلامتهشاناءاش اذا هدب ترغيلف كوم تاكاذال اشف ءانشاذا اهْندب قرف اجر نم

 ايادي ناءديبىئذلا اهتالطونعي نأ تنص هقالط نافاحايجعذ ناكناور ال ازمؤشداب بانيت ||:

 اك املا تتم أَي نال اجا ةنالاددبسل ةالطت الج ةيليشلا انهن 2
 | مخيلاعش ادع لال كذلاثرانبل نبل يففل ازعل ا نلكح كي نعد: ازعاج هيبازجطعد دحارعت 8

 ْ ليضفإل متل اقتل الل ىزهتبداجه حال جر لا اذاتات كنانانع ىزر كداب اطارتمب نادل اوف نامج أ
 ]حا امال املي ال ل اتاهضست نال ا اهجف نودام هنحال ل حاوكج هو ةضفن رام دنع حرث لوس اقم تلد

 هيئيال ل اماؤض اذ ةوهشلاهتيلغف جلا نو دائم ]حان اّساراتلت كلذ وس اللي اهل قل اولد اهسمل
 فضنا؟ينكورل ناواكي. :اكنا كينج شع اهجاصل ذو متاح نوكينككوال ل اًانيلد نوكيا طخ نان تكلل |
 كى دنع نوكيةسينلاة راجل لاتهضافو نال لش تام شادبعرلازعتعافد قثد حمد نال ناتو شع 2

 | نيته اركعابانلاسل ديس بلازعباون ازد ازع يح بزل ةدجازعتبخد سنع: دع

 | تئطتزبل ازعل هسرعةقملا أكمل تاحا اسمنت الل ان اهم ملف انة لال لوط ل ناهس داج جضاهننال كا ١
 | هليارعم ملا أكان ]سلاسل نلت داج يره هينهك يللا كتل تلال ن كا زع جكلا دع

 تتش درادااهككال فاتر اجل كسا قلما نار تلاع شالكي لاك ردح رعرانل ارنيش رع ١
 ماه زعويمع فاز بمد نعمئنادلع نجر ميلا ب يثلثلا كت حا ااه كال رن اللانايعسا ْ

 بيضو بمب كمه كيلا ةيراجلاءنط ذخت عا اتا لعش ادصوبال ثلاث برانشم نيتع ةيبخال ايلا 1

 هايل نسخ ازهرعشم نيرا زك ث يقاس ى الج ل [سراثبلا اه وف كج خاذ ف شمانم 2
 ظ لعاناتويغ.لجرمل جرقل اذودا هنا ن اناهبطن لعل ذ اتت للرجل احا اذالاتاتالعشادع

 ُُ زعم دنصزغو شلال اربع السد ل اسلاةةقابقبلازعةورعز سافل نعلن أك بج ل حجئلاذ
 ماري عدا بمر اننا كك هنال ةيدالا ليتنا |ينانرابالو كال 6 >ا1يلت نكسب مال افشل ١ ١ | رب

 اهنا منكت قانا عكا ان كتراجل لعازمال لويز تلا ذل ل الحشد تع ازح تفل اب ضفحور لاس 27 ١

 اككلاتجنلالا الل ناهتاينالاءانم هبطداندام انيناالو وسي ناءلاديلاذالا هنااا ان
 لا هممدناكن اف كتكات لاشفاه تاج كآحا ةزمانياشنايلهكن أجلا ازرع يزين ب ازعيرج ازعتع

 ظلت انااا اع عيزداي نك او قتلي اجلا دك
 لكك سيان عز اهنا طحن فرش هلق قادت فك بي لاطن حزم ثناكتانل الكل اذلافنائتتداج اا.( رمل

 هّتراج جال ]جل نعاس لاف لْشلا امهَلع انهدحا نعتز عالعل از عاعز نسم ارع ةراذذنيازع

 ]نابل لال كلل ادبع ردو قزعرككوازحاذهازعبتخازعيتع ب ب هتاللعلا مالح لمدن... اكل را
 تاج ضهر اعيش الصرب انانلا ل قران نع اصناوفصنعنء حلا بمدخل هيتماج يتلا انعدم

 0 ا ئت2225777-ببتلل

 | ا
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 يا 0 رص
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 (8 بيسومه يت تينت مييمسا
 3 انكةتملكلا هنع كاز :لشف طرتشا اذا (ًماهاح نوكي نازلول اذ طرتذنلال نفك ذءنوكت ناز وجحبو لام ىلو ا هلت

 : | لهل سان عمنلاسلانراشللبلم شاتعو ازعلالم نزع قزع لانس نازهرمتلا بيض خلع لد
 | هتان اناهحوز ىلهد ع كنا ةلم!ناانط ةىضق دق راشل الم يلع نا اهبهتبوتحال ل اهتم ةيداج حت

 ١ معرشا لل اناراثلن كتجرالاو ةةسيونت اان للجإع لاش ىلاو ةهداهنإ ]هيل ال اتفاهل حاف قسداج لع مقود

 ٠ نعد اونصن وضل زعدج|زبزع بي لكل خوضماوادعإا تلمع ليغ هنيه داهنايقاؤش و وربل
 ١ | نثلاومو اقع !اذا شما هيلا لم بستر راش للص هش ارك لال كتل اة ىرسبل عز غفل لوا راس

 ما ةيمطغل انعيع زي. لعاب مل اقوال لعل هذ كح اان ادكاناف تامح كتل اناهتالوم«كاذإف للان

 . | دم أميل بهيواهسبتناالا نجف جال ةكالقداجاهحكتل لوم ذ راش الغش ادعي زع
 ْ بيف نهئاماوطو نم: محا ازا جال ال ةداهزم امال فلا نودتسذع ليت لظْن هنا
 اني نانلا فلام ىدب ذ ىالول من العشادجلال كل امدشل لوم )بشرني رعونبعزب

 | ةاعلإل-ا نال ان كلذ زع. اثم العش ارجع ابان اضلالاسونمت كالا ناتاإ لج ناكن الاسف ىداوي زر ىرتشا
 | نادلالح دف لوب اهبريراجالا دك مايامالا انيشنهناطتالن نششام هني ةشالاث نادل الس كاوا
 1ْ نانا ناك وق ذيل جيد ىلا لالا اف يغتسل لأيمن كابا لاهئرتشاخلام تال ناك
 ت0 || ا ءاورشلاف كلذ كاز يي اه !ئانلل ىلالح ادري ن اكن طءالوم ل انام اص كلذ ناو لالالا حما
 و 5 دمحاز قع بمب كل ذزمعرثسل منين اال هلله نال ادار ل الحوهخ كاهل ايانلل ىلالسا ناكنا
 ا ناد]يالول ازعاكسد مالنا را رازخ از هازل زباب لي

 امي وسم السافاين بغزة

 مل انابيب انزع مان هير كر زك الا

 ا ائتعافشو اولا. لمشنإ 1 سئل ورجع َيافش لاق ةريصمر ال اذ تامل امنا ناز ومد اهلل اتلح

 ١ ]مالا انم بكرا انضلْمشل انماْسش اونانض اس طع نولكتبو نودوتنالو بشل انسان كيو زب طبخ

 !ةالولش لاثر تلال شادكعو ازعل انع ننال زعه فعن ح اس كي نع دان مب أكك,ةهج لوم ىريد
 ان نياعماذانهل الح ام اهشإ[ م نتجيو كنتلط النذال اوقيفوئهزحف هلمت نااملا لغة. وكت

 ةاعلس ذيول مجا) ون تما عوج تلم شن يلعشاد كيال كم لاقل انس نب ناين نعنع |ككن طل زم
 ا قل هس وسم مع ممل

 امررل 07 1 3 اج ينالك لاا! دل :ءامالا تر تتم أو اهتراجعضنعاؤعزغالاكاراام

 ان" .نرا9“ | لعلفزالةرسا نانا مال كتكارخارتلاعتنم دج عي يكب رمش
 9 , 0“ | ههخيلاتهسل ء دعس نكت انعمنلاسل زرت لءالو ديد ازعتمزما الملا كو كا نونراامددماماشطيزم
 7 | هلنزا نإسلالو كذا دما مط نمل اللوان اس ونال اركأ الملون

 0 2-5 ٍهيلوفمح ىازعقعزعنان وكم الصزعت ء ني كعب هاطم ىراؤجد يدا ناكنال اذنك تملا

2000 
 الامل 0
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ت3تت-تتتتتتتت”7>>>”">>لب تح  جججممللل ال د حل احا | 14 , هبسيل ا
 يي اتت3تتتات3ت1

 ىطجيو ةزالان نكاتمكت | د لوقب نا هير دااساكت ل !انهنييعجيناري هرضدمأ هنالولو ا ءالاول نوكتكّولمل افراتلا ا نو 2 ؟بح |
 نلوبقل اطارعش طديدوتل اب يس ريمناك( ل . مهرّدل السي هتياردتدادسولو من لاك النواب لضنم | ١ بيدي ا 1 05 7 ْ 3 «<هسرمأ

 نيءشلا بمب /كاالهذ جال امج زدات اراسنمالكرس هتياددقو ملت هيزجو افلا همدعددبلا | انصر د
 ١١و كازو 0 : 0 0 ١ ا -إ 1: 6-0 - م

 اهالونذابالاةالاحاكت ا صياللاث ةمال احاكي زعل يلع ش ادع ابانلاسل ار يسب بزعل حن ةيموجبا مع | ْ
 ل نابقبلازهن ابا نعدي اطصارضج:نعن انما | كك اقبل ازجززسح ازبدواذ نعول ازعل هسيزعة تمن كك

 ىطبزبلازموديمنبا تمي اثزاط مدان كلذ ميل نا هلم نذارينب جت ةنالازعاتلالعشادجابالاس | نصا كي سس

 ةليشادااندوملاناما امي ةمالا دز: لت تلال مادكعيال كتلة تابقبلازعدداد هي نع | ينج > *ييرب اس
 اي ايد وواجب مقل دان ةينمل ادع ياخ ئضمدت ل أنمي جمل مندا تمرقكان |||. 2 0
 .نانانسزب هل اد جزع فنل ازعنيشحلازعرجازعةندلا انك اهنذا نود مال ثناكاذإةعتم ةمالا جذزتذارج 4 2 <

 : ١ ١ ' : : عسا قصنزجاجلازعت فلا كم الومن ذابالالانزنءالطعاالد جيت اكمير شر سلا زوجالل اتش ايلعش ارجعي | كج -ج تح

 اعنا احتل الالاف ام نذل جنت ام رالي ادجس زم طب كيحيرمم
 لات تيل ع ممجو لع ةداذز نعركبن وسوم هلو نعركح از عز عرمجا اك هالوم نذاي الل عفيال نامل ل ةمازح ص 2 82
 اني 6 8 أ

0 
 ءاشناوانهيب قرف ءاسنن االول نال ل اقف هالوم كلذ عملطا ناهي ل خل ةذاريغب» دبع جوزتل جد نعيتلاس 0 بي

 اهرب ناناريكناذسايقد صان ىدت نكي نا هتدس مالنا تن اننهحاكتذال | 7 0 ا

 ١ دالساتشق اانا شل ريا و فجوال اًضابصاس ناك اكلال صاد انامل لوفججوالت تن لالا انيحاكت |
 0 أك مابشاد ة قع حاككن يلع لات لد محام هنايتاكسيل كلذ نا مْ صير وهات موصعا مناد فص ارو |

 ْ ديسزذاريغجوزت كول مزعهتلاسل انتل اليف ينازع ةداذذ نعيكزا كي ةدادذنعهنذ ازا عتلثلا

 | امهباصص مينغ زمهزباو هيدّتعنريكحلا نام داي ص |تلةامهنيم قرف ءانش ناوهزاجاءانث ناد دتس ملا كاذ لاف

 هيياتبوصعاقنا هلل لصيحي ل رمال يلع محبا ًدفمث راسل ةذاجال] الو دسافحاكتل الصانانولوقي :| ١
 كالاثنإ الحس ادع احل جيءاجل اة مو ناكل العز عدجازعتي كل هذاحاا ذات اس

 مللاقف د قتع نحام اي لجاكتد لجان اناث : دعب طيوقتعا م ىالوم نذر ضب ةرحةزمانحم تى امون اًكوامم | ٠ ٠

 مهلك عب كنعميتوكس ل اشف لعاب ينيرل جو عاوكسو مضل اشف مه كلوت ثناح ةلم لنمو زنك نا اويلعاوداكأ
 هلل اكقاطلاد انز ننّمص ازعنابارجودعز لجن ع دعنا بمب لوال انلحاكب لع تاسع هادا

 هل لاعيالجحن ا نايتعنين اب ةعددكو رظافل اذ نالتخإ لم ثيزحا اكولمم الحب كنا. العشادبع
 لع جازعتجاو ثمان داب ندهن اوائل شم ثمن التل المش ادع الدال: ىلاطل داي نب
 التل لعلي لقو ةما.لورل انوه سفن ل عتاكل سد ىف لادن شرس ادع فاز ععهد نإ كي نعلن

 نافلة دع هرمرسافرحاكتو ماهل ازمتلكالا الارل امى ثدي نال ا صيال ل 3 ا

 محاكتد د ن لوز ذإوتع تاكل نال يو قادقم كاذب امي نحت مءاذا ل اناث تيرا ورحاكت اعد دس

 هخازهفجْن ل عزعمساثل |نودؤهزعنانب نعي وبر سمير ىاكت د عوض لال دال ا حاكتل !هىتتيعدا

 مثلالعل علا فذ ب جوزى دبع دال امه دبي ]جد هاتائاءاشل مولع صرع ها ازع هيبازعوسوم
 يس ب م ءدبعلد سلال اًمفامهندب قرف هديل
١ 

 قفيس تلم ىديب ناكر ايمو ا ايلا ) اقف كسماذ تش ناوقآ طف كش ناف ناكل امال بعلا الا
 زرع عروش زبازعهسازعن نير عدج ازيد يخ بمد تبدالا |ك اختل ايدل ثرذاولطمل تلَتْثخ كتال كلك لاق

 | كسوبلاو حش [إَص هش الونسو لات ل طرتس اسم !مييلعرئاثازع هسا رعي راش العش ادع يبازعذوكسلا
 : ظ نىلعزعد )ل! بمب كيال نادصالو اههرفثحايااقف اوم تزل باد بعاهل تدم لدا ا

 7 0 0 لا 2 يي 2 رج د ل قا
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 : |3318 لب دالجساماز مستانس انام اعزب

 3 كرملا:«ىولمل»#ه ه ديس ن ذاب نادتسا ناكول نيد: توا اهل يؤاس ف صن هنن مم ,

 حاكتلانرجيل ع امال ا وادا اذهجدذ نيج زم اكوا مصل لانا تلالهوسوسهيخاز سحن ]عن
 ١ هيلع ازم ةدانذن دينعزعىديلاذزعلادبزع دارا بسب كي ماختلإزعيل بالا اذا
 نانذايءاررامسملىزلل لانانهدست رفا الذ دس راع مامثراسالو خالاويدع امجد: :ىلحد نييدص يالا

 اهو عب عنوانا ذارمال عكر فشمأأو ماكل مك ءاث ارانب
 يحتل اهدّيَاْئْداَف لوا

 م , , 2

 - م - د

. 
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 ١ ل
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 يلح ناددقتبال انهناتلاذواهن'لطاهمس ناناط اطيل اتاًسوذ اهل نانا اهاط هيراط ىرتشا لهي نعراتلا
 3 نع ةمالازعيخلالم شاد كعانالاسل نعل ازعوبدزهونبزداخ: ع هيسازهلع |[كنيباذا اهمازم
 2- انايرش انمال ايران اهبلعش دبع فارغ سج فزع هل اهريككزع هذ ازبازمشاتلا |كاهضالطاهنقفص ل ان جوذ

 2 2 هويدا نعت اكان محاكي عامك ءاش د انهنب قرف قزغشلاءان نا هتالطاهسب نفعنا هلاك

 . يي | [نتهلاناومس مارالجر هسا جوزي ل متل ل1 لاةداهجوذ عيدا اهعيب ةمال نام لافرلنما اههنلع اف دحازعتهجزع

  ةنيي َبِيإتظلاتةرازز ندين ككن بازعلانضنباز عدا زعزع كك انهعدي نا ةرتنل ا ءاذين ناالا ان هنا ق إف
 د. | | اهاتشاف,ةراجل ىتشدن ائانلاب هلمانل لنك ثلإاماًيلع د انوورساتلا نات يلع شادكع بلال
 تمي ك0 | ملت مز عاوبزكل اقف داؤشاناهعض ىزشي نإل لاله إم هيل انيكعاجوذاهل نا اتكوربلااهنثب
 22 © .اط 9 ابدع واهس الا قالط شل اعهللادكعوبا ل انل مهجن عزبرهزعد الجز عزي بمياذطم لوي

 تشي "| | اهكراثثنادانهنب و زفءانثنارايحلاءامازتشاعذلافجوزاهلوةنال انمراذ ال كر خا زلعش ادْئع ل ازعفاككك زم
 : . 1 ةثالش نون ءارتشىنلا ال اللوم »اش نان فصلا عيب ناو لاْوضر اس لسبب ترغب نا لري اوكربوُص ناعم

 لإ نيئاودصزجوبتلازعد حنبل بدرا دام دعبانهنجب رغب ذا ,لريلغ] سوم ناورل كلذذ ةيداج خاص ع نص

 بي 5-- ١ [اهتلطّحاومدعال ]الل انرح جوزاهلو ةيراجلا عاب متر غشا لعمص 1 ادبعبانعوتلا ليف انالع

 ع 5 دنلا بس كد هبىضروءدقجؤع جوزل افاكرتشملا ناكاذا اهلعنيسذهلاذ لمح( امير اوجدذ

 1 1 ةرحةلما يوزن هدسل نذ الجد نما لع اددعانانل اس لاق طابا اداجزعرل ان ماشم موعال اك لرع

 2 را | [ايّممعاناند مواقف ءالولع ارسل لاشخ دسل فوز اهنمغن باطن بلا ةلم ان ءانوبادبملا نارئاهجوزتف
 0 رنا ري 9 يلا 2 ناكنال هرتز مايل اعجب اوم |محروم نان ثلف م ”"لنال ازعيترملا زل نموه ]ما ىالطدسل قاب ناذ هنم

 5 0 50 لطف مل ارضع نولو بمد جوزكيرل ناك اداهيلعرل ]بسال ف نيش حو زم |هتدع ثضقن ادق

 , مي ل 4 اود فود موزاترلنااهحاكيماهتةمءانضتن عم تار بنلارناود نيه لل أسم لالا مات لع

 ني نأ” ل 2.١ مكلايطعش ادكعوازعهتردك نببَونعد اننا بمبي هنع نوكسرب تلائم اهكحيبذهتلا
 ١ 7 11 ل 1 ١01 اذ أ :كلمشجل سرا لمدن انام وسلا ازماهل لل والو بي ءل دلو مزمل ادببع جو ذ جد ىف

 : |, 0 ديل يلازعر المس ادصابانلايلاثن انسب سادئعن طنز !ازموبعن بارع وجنب بمن: ثرولل

 0 ظ نر وطب اللا اهماذ ومو ار ثل مائل "رخال ناؤحوزتتن السير ل صيادلو اهني دلو مالو
 55 | را | اهيل اهل رصف ناكر امجاد 5-0-0 0

 ١ 14 2 لآ | موب ب ركل 007 ناو وق |

 ا : 0 | طفلا ان لعملاء امهؤتغ ل نعي نتنعا ذاب ظ نانا, دي اقنس مهاب سا طاطا



 0 11 ,مثدلب لوعفملل ءانبلاو ازمات دعاني -

 كثهنا» كحوز عمل انئش نى رانخا أس ورلاو عشا[ صمشال اوسراهلل افكتنغا اين نبع عيز داهل ناك اا

 ثدانق نااط دين اهمال اف ةنالاثة صاف دبح مت تاكةمازعر ل دلع هت دع اباشل اس لاتتسضحلا ككالفأ ٠٠
 دقوا لاتلاتردثلانصنعزعناونسزعتبراا كه سافن تعز نءاش ناين عمانضندكت 42

 دز دهمان اندسازبة زان نازعديح أكد يجدتش الن 10 نس نإ كلام 06
 الونافواهدصلا ذو لاذ ثق از م نتي انهتلث < لاما 7 0 :

 نين عدازبازعت ا بابن ]ككل 10 موسم ا ابي 7/10
 نوز انك انه ّيضنلا نيزعزعزيشملا بميادبعةريب جوذ ناكل اة تلا لع شاد يلازم ازهر | 0
 بلال مي هئقران ث ءاشناورمب تاتا ءانثنااط ديبانومان كما ةزما اهيا اهماَسل لع ادبعيلا 7
 ميتا اهلل انف ائلن دبع جدن روبل ناكر تلاع هش الك نعناثس نان ةرغلار ازعداص نع دو 0 7

 :هيلسادبعي عاني اهل ضعيرعركن ازعل ان هفزياّرعةداذذ نرجع ملا بمن ىراّمخاسورلاو يلم هلا 04 ل

 هيلعانم ازع»دازء يع بمب اهعضب كام/وعل اقاهملطب نإ ثَعَمعا و امل لماع جلسة رلشلاب 5
 نعيد يردوا بيرردادص فادي نانا انتغااذالاةمتاراتلا هل 4

 هلادبعابا كلاس اةييز عز رح كي نعدامحنعز لاف هلشإ تل العش ادعباز ءاملازعمليجيلا 3 /

 طيبمي.ةاذ ماش نر امجد نم ثااثءاش افخنل افخؤتت السل ان نكت كول ازعشلع 0 0
 لماوتاومديعد تارك دنع العش ادبعابانلاسلاث نائل هني شادجعن عناباز مًرعتل انخنعوملا

 0 نانا بيكي نعد زعتع أ كربخلاةاوادتنا ااذاة للاخت

 نلاهلل انف اهرلعاهضعب ثدادق تاك «ةزماهيبال كناكو كولم ثا ناك جي زع للعش ادصاباتلاس 7

 كننكلمتااذلوا طعر احم انلل نوكأ نا ورثت كيلع انمى دمت وحان اكيإعكنيعانانلل ل مدسلا ||. ١"
 قشمم أو ءوطوزشدنع نوباسل اين هل نركياللاثخ اذ دج نا ول نكي اتاك ا ماعانرم كغ لزألا '
 : كازعلاننبزعدسزمتعاك اهلاكلرمانجو/ذغا ذا لا ورا عكر رحت

 (ٍ لاثلوالا امهحاكت لعن انوكيله هنقنعان ننوه كوام جواه ناكةر اذ ءالعمشنادبعي ازعةنابز نندسع 2 7 ١ ١

 ١ نطل مظلل ااه امتجا» ا وا رخآ احاكت ناد نين كلوالا 2ك 1

 0000 يلع ل كلا لعشادكااذلاسل نابل نالزع عطوة كج حازم زازعدي ا
 الاب هين ندا بي نعت هيب ع كك ملكت ناد دج ئكلرال لالالا امهحاكا لع نانركزم د :

 ةاقاو جال اطلب سئس جراج دل ف لال تل العض اعلموا زا نبازع ا
 هيملتنأيب اال تل ط عوف كول موهو دب ثيضد مال ل اهو اذار يخبر! .اء جلل -لقوسيامدجب 3

 دود دعب ةثحاشلا هبا نوكيناالا حررت هانعمئتمياطد عب هرج عقاوب يح حررال للا 5 3 ٍْس

 ناثعز ورع ميلا بمب ب هنابوغماكمجال ول اناسخالا ف طش نيالا نال كلذواعَسم رحنا هنمتاؤم ||: /

 لد املس دمل اوتعافدبعزمل دلو ماجي ج١ ياش الشد عفارعنلظخن ع زعباد نعول لازع | 2 1
 | نعمَملازعهبارعإ كب ىضرت نإوحا اح اتم ن وجوه هب ثيضددادبص هنجعزتق دال لادا اهل نوكماوب ١ ١

 لضإماهدّجلن داء جوسي فاناواص نسال اونخل /االو ذب انهت يقع ينعدم |
 ١ ا انغاه دلو نمهحوز كيروفاط دلو قرت هرسازماوحو زا لو ثروف اوتعاو اهات وتمت ةنعايكاناهنع |

 كيلوان كِل سنا نيس مل اب: انل افهم اجيال كتع ةلل لوني اال ارما اجل انوقي ن اغلي
 ىزل اونلول كولمان هرتادانطحوزاناو ةوهدنمو نع انةاولا حس ترضخ اًلئان نم زك اننا زغاشادل و



 كرست هي 1 2 0 :
 3 نا كش ناووبب نان شن بكس دايم نكمل لد سن مايل كمن تل: !ا!النلا

 |ىلمجع لان هةضفلاد لولا ءاررمتءلم لري انولاءت/ضحوااط دس فوم دن لئيغش ناو

 اس 1 هقادكاباهمعملاث ناس نيشادكزم غلاب ارعوسبعن بدار عزبثازمد ساعت كه ضنلتيتس

 اييطغتارل :رارل لول انام ها جدذأ 0 انانيثنكو ولميدل دلو ما جون جرف لوقيراشيللع

 اياد معن نم لسباق راطتلاثا هجين وطو عض: فكه لثدداذان كتاف

 اهضيل لاف هنثررفءالو.نانغ كوامع جدذاهل ةلماف ل اراشل لص ااكع نازعر انني ازع نجي انزع
 - دوك : :رسذمازعراشل ل لمهش ادب بانل امل ران ندي رع ناؤفضز عوضا زعزازرل اك

 لا اك يح كتم أأو نت هدنبلالوامدبالم خل مالي لم ذم فدو
 هد دال الشاهي اس ادام درع اعاك ام ماللذ
 ا ١ مل مث نئكرمنملاذ هن إما كنوز جام لحد نع هلل اسوامهناب فرن ءال اكل قي)ع اهجوذم

 اياز اهيداشز يرسم انهت ةفلق نأ هزاز تال لشترا ور ١
 ١ . هلام للا اعشأ ري را ا اب نين نزار الزلفي ّْ

 اسأ 1ك المش ادعو ازعن انسان عدلبلا'بصي نانس نازوخزإلاريولبعزا بصب ثنهلا باهل جوْرع

 1 اهلِمْدادَعائانلال نم زا نيدوصن نع ابازموكحل اهو عنعل مز هشاد زم 2 ثلا حام اعرق

 ترب (نانابتساثفشنالإ نيرطانتلات كمل شاواراش ان ةزمادطمت كاخييلكل لهم زمدل كو اوسع سد نعباشللا
 | نمل ا ا ا

 "أ سبح 7 العشا اع ىف نعمزا مزاحزق نحن نع اسي ناياو بانر نبازعول ابطل زعمّكحن ةيوعمزع بوجبا سمي

 ان 3 انبانماضسبزع جاذ د نيج عدي الجز عزي ازعهنع بي باكل هلي غزمدلرشوا ذوق نودبد لش
 | قتبالدانهحاكبع ام لاتماينرلو زمام سا اذاوسوحل اد ىنارهلادىزيلاذ ل ئرتاراشلا اهيا ارح ازع

 دلعالتاناهنو بلا لو اانهسوشالءلوف نأ ركل ارار ىلا ءالاسال اراد ماهب جري ناو تيال انهن

 بيبا الم «ريتازعا تاع نلاسل عينان عوني ١سم نبا كلف افيد ةعلا هاننتن ابا وحاتيداشم
 1 سلا 1 ( كلذدسراسا جزل انافدلاذخ تاج تلق ليرات نال ننام لعلة .ارمصتل ]سيور امل نوكت |

 ظ 7 7 ١ كفالات :ةةملاءنتناد العنا دونر نان أب دبا عيت يزيل ناك العناني
 َ 1 ١ ا داني جب ضو نيب توف يئانلاباه ضم ذر دبدح وزجال حشا رض ذم ااخالياع ك داكن اكلّالا
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 ا 2 نسا لااله عد سارع :«ضعج رع وكدا إل ازعربازعدعا عبو من بيد لبخال
 17 1 م 0 اقع ضان او كيزمإئف اهل عءاضتن لم تلس نال ا 'انهبب قضاللاتلشا اه كامل تلا
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 ل 7 30 ْ | نالرهلا ونامت نأ ر هساهيلع د“ الو ماهل رهمالو هم ايّصصع لسن الخل انا هب اخد نإ ]م تنس

 7 مر لال يلع هله مال تزنالاذ تسال, لوغتلا دسل تمل نمار اهمالاسإ, لب زمعندوشلا
 324 4 ْ ع لتلاططم ااصوارع ككل مز نرنلطزع رمل ,ازعوبعزإ بسب دز ناطر عوج دجزعدج | لك ١

 نأ ا ظ ًادهفلاطاملسإ ةرزان موا حاطرهمواةإما امس يي يكالمام | ةمدل |لهازينيل نعاجررلاس |
 1 24 يللا | اذ الإ ترشسرزازمارؤا اهلا فدي نا لفاناانو كن اكرذاحم القز الورخ 0
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 جاني اوقرلازعوسمزإ بمد يمول زع هبازعشلازعةدملافالابوضريناال || يلق دنع

 ىلا جوزي قارن ان يلع لربع لال كلق لا ةدادذ نيد ينج تضيع ةراذذ نيكد كي نع
 اهبل فيزا بةركو زحل: بقركرط ل اذوب كيرلو كلذ دعباراسا مار نخيل هزماتد نيثلف لع
 ةلتلالع نبل ما لال ا 1مل ادب ازعتتبرال ! أكلوا ارهحاكنلع هدد هيلع اهيل
 هيمان اوشن نااهجدز ياناس هجر ال لاح نوئسؤل) سا لا هجعذ اهبل ضد نال ف تاسا سيرجيو
 دبع لزم ىوكتل زم فونل نعمه نمهرب نعراشلا بدلا اانالا مديرا ل ايدتانشلافض
 ءدالما دب هبة زن عفو فلا نال نان تل اهضن ياس اهوذقامنا لعل ناي ماشرتلا لع عياش
 ورظيشوماانالالانم لكان هتان هتباشماةلثسمل اذالج اذه ار محاكي عاناكلراساو ارت دب فلكاس دعب
 مشن هيلا )لإ نوكتىنل ال انثلوب نعم درس ازعلهمّنعة تملا اكدر وبرك اذنمصيخن والا
 ليلا نري رماني بل اسان ان إلا احدشع نوكيا البام دنع نيكي مما اي

 ةمذذنفعيجو باكل م نال ان إلا بله ذمجيلارعتجزعمباص ضيعت الا !وراهتل اميل ابا دنع اني
 هكاامثر اهل اياه نسمالد اه رغىلا مالشلادافنساهجرزع نا لربدلد ام هحاكيإ ام هفن يجول ادحارلسا اذإ

 در مااهخ ضان للسان ةلمل اناس انان ةتعل اتقن لاكي طعم همن كرمل كوش ملثم
 يزهلاذ ن ألمي هل ةمذالن م عيجتللذكواهيلع.ل ل نسال ه ثمنا د قف عل اضن ادعبال اس نا

 دعيضو ةمنلا ايبا اولخلا ذا مف ةتعلا انني دابخالا وعدي الواو ةمدل الما[اعفربلانهيونا
 الس نول طن اكل الجندل جويلوقامهل حل امهمدنتأ.ت ليوانلابىلداهلْتانوبحانهلاب
 دهان عجب وس بيزعتدملاو هنااا اهجنجتلزملا حكي كح تيما

 ترانس[ <لوتي ]لراس اد بعاب كسل ربا اراغزعرل اس ماناهزعو للا بمنع
 -قيهنم ةنابمت)ءاو هنم كلذ عممنل حابس ه مد نانربذآو رتون ا سورلاوريلعش )ص شا )وسر دجو مالسال ازع

 بياكد يقتل هبءونانأه لني امال احداها ةنعذتلا ةرعبتإمادنتو هند ديلا مقيو قدا
 اوال َصعل عانت! اييذكو الشال زعبغر نمل اًفغ د زل ازعل لع ائانلاسل اةقيضزعال عل اعدل
 ووزع كو مسد |ككءدل هما يشيو هناا نم ثني وم. بجد لول ةي الن همالس ادع[ ولاد
 هلل دالان عال[ تناطتر اذان ثلا هاد ىلا زعتر غم عبس نع بويز وبخزبا سمي ءويمعنب
 نعل موهر تام نا اهنريالو ءقعلا ذر ةرتت :قعل اءاضَمنِإٍإ مث او[ مق ناو. لل« 2

 مالتل, ل عش ادعي امو نح ازع عبس زع بودازعيو زب بي فيي عد. لا بم ىي لنالا
 مالا [جمداف الل ادلة نمدنعتوانلث تطل رتاتما هن ناب مال مالا زعبل انتدااذالاق
 تتعامل اداضقنإ) م ثانيدإ ]كنان عيخل قمل | اهياعأمت لمنال ع ةلعال ثطا وهف جوزت ناز باد
 هنءدستدلوق لألم هالنالاز عد موهو تان اهئرالك قمل ذبثرت هتاؤجو نع وتلاةدعدتم

 اماتقجووا هجم لقا ذأ يلعلومخدلاذ نال اهجحكر انك وتم ةتعددعتاهنان ::لبحاذ امانا تلطل ادن
 كليقثالل يبان نسال بالا الة لعان هدد كلذ معمل حام همس نان لوف, ع يتاكىرطتلا سل

 فذْلاؤانكهنكدمب سل اكمبانن الاد عبات الن لاذ طوهنم كلذ ممّن حام همد تاطث وق لع هبا

 لوتس الشاكي ماك اهجيرووتولاوكيتح بيمأب
 تةةنالو ىلاول ]مائل لعمل ناناهج ياش وُمولاةحاتلا ل انكيمامل اول اثم نيتس عد! لو ضم اذادوتغل لاق |
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 كريس وحب هنهخ نان ع لابو هي دتحىزنل اعقصل ل1 انكم نيدس عبرا اهلج الاول للا اهرما ثعفد |

 ماه ا مرشن الان ناكن نلامدّوتفنللا م ل سف دوقملا وز امل وى دزينس عيرالاوضب ينباع ضر
 | تاياناواولم وشنان منام اهل مسالة لهن اناهياع ونا ولإ يقل ان نكي ل ناونةوم مؤلم
 اه فن ءانجنام جزل انالف ىلطل انالر بنين وماغرهومدمل ال انقتسا ذم باطتقلطب نال ملاؤلائمجاهطَقفِي
 ا ةداحأ ا. نشناناننيئقلطتإع , دو هد. ماو ف اهمجا رن ال ان فلولا اهفلط مون ماهت3 عوض نإ] م نم

 , كيلا ينلطىلدجورلل يرانا .لهرحا ةيافد فوكو يلع لالا ببال جاونالل كس دف مجاز واؤجي نالت
 مي ث ءاثناجورتن مث امشعَورهشاتيدادشمتو جوزلا قالط لاول اوالط نوكينيل دم ندم اشد وشنو
 .عيااهحدذ اهنم باغ ةاءاذ ال امش ادع فارع اكلازعنب فار مونسعز زعتع إلك باتل امثل بعفسلا
 ١ تفناقلثلا اهملطىلو لنكيرت ناورضل اذ اه لطي نإ لع هيلورججإ 'ي ماو قحاعر نيالواه ل موفشرلو نيس

 | [اتضاالعئبصاالدءانتلابيزان ديلا نانلانانبادانلتلاةاهتالطلوجالخ لاقرب نانو اناتنان
 | نوال بمي هانز ناز م امج هيب زعم قل ازعةنهل كا هنطهؤغنااذاة ماكل كلذاطربل لا
 | ملناوةالطاهشايو اهتم اها حارب الر ظلذتو ضداؤ مالسلع نان ا دوقفل ازعل ل امةعانزعضدن
 | رقنافضدالاف طين نينس عيدارطقتنا امايغمامنالا ان اهتاؤبخالو باك تاهتايرلداهلكرنرال از موه نرعت
 | رظاهتذاعؤتفتامدساهجدز مدمن اذ )ار ]ع مارشعورهئلاتسرادلت ناامهمازتس عير ضي حْرئارلدجوب

 | نيازعهسازع نائزع بوز بي اهنجربك ل اوهفاو شعور هش مدا تدع يقول ناد تجاهل
 | ةطواتالطوا ةوماهفلابيوح اما جدال دوقفلااذ.ل اترلشل مث إايلع تاديس/زنعرغسج نع ذوكتل رع ةربغلا
 | عانتلازوهسوهد بج ناناكسي وتعين. عثيذحذطداثساددصّْفدجوباب دال أعم /شلازماب
 | اناوفول اش اىلوتنف كبل ]تبان عساف قباطت والنت ثحدابخالا نط ريسمتام كل حضي ثدداناو
 | ريشولو كلذ دعب هنامإ ططقضن ار مدحوبرلو ننس عراه خدم يجبرم ل عوضم نال ص] خيل لجوبرل ثيل ميلا
 | لال طلطول نم مقو ءاؤسو دعو اءبرال صب قمح امقو ءاؤس هئمرهغل ائنح سباهتالا لطهيلي جادا ذ لوم
 | هلوضماذال 3م رحل اذ مال تلال لوف ائاضتن )بق مهم نا اهل الاجل رض دافولاةناعاهت دعم اوربا

 ١ عيرااولجاملاول امال ماثسض وهز ان ىف خف لوقو كل ذلج نعل امل اذباوعب بكمو لاول شعب ن ينس عيدا
 | مح عدو زعزع ل نان ناقل معاذ رتل !لعنوحلوال الع دب عيدالا/ حور تخناج ون 1 5

 | مهاتلالع لوفر كثذذ .ناتعرمنترابمل نان دس ميراومموحرلا ل دحودل نانةحايرخؤ بل وند عيرالا رشم
 ١ ملل الؤىفاتل لعل بو كلذ فس تيراذا ةباكلاملا جانجامئاد هيصمدسال ]جالا رون دببوميبكي
 | كلذ نكد نددزنينس عيرااهجوناهنعباف كاشللخ اذوىلاولانس ننس عا لوم اذا وتشكل
 | انميزنكلال دنا تس ةتعفىنماهناطبتسافىا :قملال ايغتسافبلوقودنسل ارم[ مانؤض ل انيعزم

 ار“ رف

 8 01 لل | | قش شدتعاناهتلطتتااطوبختالماملاليل واذ الاشارة فزع ةراذذ نع كم نى سومو نبط نع
 2 7 م | (جزرياكس امرها مالا ماهل غر. رلوا اهبلخدرخالا اذطزماهبّوحالوالا َناندسب لال ااهجور ان جفت
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 ذل الب لطي ون نري اكل هلطدد دم ومتنلا ةدازلاعممل شب تم لجنصجو رع ةرادذزمرخ ل |

 || ذاكحنمراثلاءاقيؤ ايا ىفانبال :رابزلاءذطو ايا كمزحالل ربا رو:لارهلابدزملاتاكج نول خءاطنالاعنلا
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 نيييغلازعزازرل اك ناباحنالع اجمزاهلنابهملع عماتيشانونتالطاانول ابنسرلاذ '!نلعاهل اال ايعدد |. 0 ير“. م 20 2 مانا,“
 الملا تسيل اعمملش لاله فعج فزع ةد نيا يعادي 1

 ل اببويقلازع ايل هسنعت ”نملاو هبا زعلع اكد الاعمملش ]تلال ومتجي |زعركمزبازعممال ارلخ نع 16 2
 لخط ونس ابانا لاند فنبة ممم عيله عن دنسنعلمتلا بيغ رعد ازوتازع اع <

 أ لذالااهجىز ءاجتا وجون زمان هنمةدحاذ كش دلو درس دجوزتو رتل ماركة زئقو اناس د هاهابسحل جزعأ| 2
 | نكلؤالا د انساب بميهنمرئاشي ذخايوااطدلور هي سن خيو اهب قحاوهف ةطماناب ل اقام الرس ان تحج

 الاديان اسس تان طاف تأ بش نيالم نقطة
 هز لزم كيلا هيزايالفالاوةحاهتاب ةنبسل 8 92

 0 نار اوالمسل ازعد سلا بتمعن
 1 دو ام يطيل اسلام دج يافا لانا لجن ء]ل ادت افاوتلط
 كالا هقيالو الإ |زملدشعنو ايكلمال والا اورحالا لعد جرف عجرو لهيش ىذل انتتالصل انخوداهلعضثلل

 اههشنيتماشذ لا تلالمهاد اع ويضم عب دازعدبمت ادع نرمشرب انعتخا كنت هيض تح
 جوزلل قادَصل ا نائمضيددحلانانرضي ل اننالطلاوكتاذ اهجعذ ءاحمث ن جوزك ث اسوا اهملا اوحوز ناي ةلمالع

 شادى ازعدييادبعن مرا في نموت عيلان اك هئلنلا بمب لدا اهجوذملا عبعزبد دعت مث هل خانم
 ةاهنلا: لمذا اموال: ثولابةدايقلا ةروصذركمن اذه (سل أس. الوقود تاموا لو نوري هكا

 دهاش ل عدحال ذا مل ادن اب دلما ةاكدانج تسال ذاكرا ل ]غل ذاك فنا دح ابي ناكتع مالا ةيالظتالملاب

 مادام نعويبعهلازبازعك بهن ن هش اد يعز عت ؟سواا ادع مران ع نرفع, .ىلوق نإ سعاد زلا أ
 ءاجببثجدرظ ان انجعذ ناب نادماشا دنع ده ةزما ذا !لعشانبعملا عرس فارع ماجر

 ودنيا! غ ان ائمجر دحلانارم ا ارضبوزحالا اهجمراهجرفزم ”اتسااأيرهلا اهل لاهل وال ايجيمز

 البلا ذل عش ادح فارع ريسب دا كو نعلج: نعر بشن ارعوسعز ابي كالا اهحوز ىلامج

 نةافينافعبانط كلوا د عاؤصا ةسخجت قسصتين اهيل عن الملا عبخ عر اذال انف وذاؤلوةزمل عن

 :نخناانالنغإ ملم ايم اءارل اهلا, كك طالع اهسداغتسي ةدايز عم «دود لباوبا فرحا اذنجو شمر دأس

 كهل |مادةبولانماّسيارنالرعل عمدا منيم قرف نزيدنتل العو له جلاورل امل ]شاذ هرب زها ناكتاو
 لاقرب رعازمل لهاو نابازعريع دارا زعد نع يام هتدانكوهد ناتحبهبلا عفرلا عمتنالر كحل املا عفر
 حبب اماطعا اباوع مجرب ناو خلي نإ تانمنيب قرفي مرهم اهطسواهتذع ف ةرمأ جمر ل حر نعزلاس

 1 ةامائعإل امودازو ه|ثمرمعهازب انهى رشالا بعز بعز يشو د يزين بوغسي نعرافصلا ن4 5 ١

 بيل والا اهحرز ىل م! جرت: نماهبلعريلو طاب ماكتومور همجي ل اتاهمىاشلا ]نيرا ءاؤجوزاؤلاوض ناك ص 0

 0 نعول ا يناجي كاللفا عانس امان وس ةطورم ل ا نا : 3 ١

 اهمجاريا) شاوجوزيتاؤل ضب ذ (ىل أ 0 الزالاايماطفأ | 00 )

 ديعابانل امل اقزَي) اابزع دلل بسم ات دعوضن نجل وفملع ل داع انهم لاب دإ 00 انعإ رب 0
 نعتمد اهقلطضمدقجمزلا نإ ا ناقل اهيلضاندس نايس ةلما يون: نع تلا لعشا | | را

 َن يو ندزك اف ناذ بال لنيل ناب اع ناكل اف اند د داوحوزتا | ١ ب ١

 كيبل. لعناكاملعتاباهجوذ ناباهلع محيا ةامل ادعت اذا هسوزيت الز وجياما انتا غلا ,“000 ١
 ذل وكيل لوقا دب ايل دشن ةيتان ساكتللذ تديتولاهتال الس هنعامغل ايلا نتاهضبافدم | ٠.١ نير“ ١
 ا ااا مأ : لئن شما نيد دق وكرر قانلا نوكين ام قبالي كلداط قمن دعانا يوتا ا

 7 2 َ ا

00 
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 "ول د 0 1000 ا
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 م

0 
 2 ع مهضعي_لاتر اموبزيسراوق شخ ىدطت دمر كئراالعوشزال نإؤعورآسوبل

 0 52 ١ يه مال نار لماسبل ادب تسلا نريد

 3 0 يعني ازحن معني ورمز ع ديان لج ل انمنإب

 | تاعدز وخلي رماذانم واتا دال تل ل ناازيز اي

 | ةكبفسانكءانكدتش ناو .وداذكو ذك انور ومال ةثدارال انمِلَمْشِإ]ستن تسود لما ]همس

 < 22 تير ١ !هيانلاطاننا كيل ماعز تنفر دست كلا ذانارثكول اكلة صاتيسا نجلا زعم دانكد
 : -_ هن ا( 0 م 5 2 اقل ديه 2| ١ كتارا ش هنن. ان ةفكيتندكلوضاطلات انالا طيرثيركذا نا قس انت
 ماقال[ نم مادد ى !ماهم خ وذ :ن مدل اي الطالا اهقلطت نإ طرد شتر: كرا تاكو ة:تملاة قع

 ريِميرمقّساخل الطب |؟اهقلطن نا كلرتجو | اهماطتن | ل مردضترل اهعمنوكتن اناني ولاٌةَنملاذ ىاةقملا ف

 ١ "عه ٌرعَسلاط درس مساج نال انى !ةتناتالط اهمداغم لال سؤتنا:ءالفاهترافتناندرا اذار دوه مالو رهط

 2م د | 1 ويوسع انيالو مول طز ءايأل ل.كيارل اذاثال كل ذو هنا ى اياك

 امال هرععاسن) اجزعن نع دان عريش نيف صزعز بح ازين مدع نيت عج بمب ناّيلاب لاعالا ما ١

 ا | >تاافدوادجرل ان دحام تلق وُسَرَدهسانمنلل ل“ لاففاعتل زم كلش ادئعابانل اس لاق ورعب

 ياس هلغزمونزلازعدكإ نع | ٍيتستضجحوااموين وسر او ةسجل اطفاهتد عك قف لاق كزتالو اهثرت

 |[ | انك كياالعودثزنالن | اعد افيطاحاكتَسورلاو لع شل صن ةس وش اراك عبتعش كجوززا لمت لاغ

 <” | || نعهنيسافلات ناوغ<زع فهرع:نيسانمل ازهدجا نزج بمب ءدملل يلع نإ ءداناكوانكباموبانكم

 مر“ أ | كيفك اةاعتلالججلا ب جوزت ان دانظراشل العش اد كتان انل اسر اثنا ازمير ونكل اهبكس ياَيبج
 ها | لااا الو كيرالا ك0 ةسون باجل معتم كفن خبجوزاهل

 وى 2 يزال اه ناندلنع لانس نارا ياطال نأ سيو دذو نا: دذ لان ناقوس لملاك

 1 ءرا 3 0 ١

 ١ 0 | نانا ايليتشلا ل اطرثلا :نابيونياهرشغ ايمان نكن أب از

 7 هاو“ لا | كيلعبلىانا لعامل: مالو الط نود 2 ثح» دجنه. :ةنا اهله|جالاوضتن زااذا اهقالطل زم غتموم اسالا

 يل“ | ٠١ ةةعفوبض ن وكلاب ومال زعدلل وضل هنخأ ةساو جال ذولحدسب نكت نان درا ذأ هذ ءاننتنإ ابنا
 / ىلا نأ دايت انام اختو كارين تاتا, جيدزتل امان العاهل ]حل ادازعونزل زع هسا رمزع ]كر ئاقلا
 : دوم 0 | ظيلازهلوسزعتدملاكطرتشيرل دا طوشاشائمانهنمربل ضياع درو |كك كير اير ناد ناك ملا

 : ا لا | ةومرملإ1[تكلعْشادع :انلاسلاة قزح مساطزعمض ل! نعزي حلا بمي دج معانا

 1 057 || سل مالسسن نادارا ناك دلو راقت نائبا اتلظ بيزا رالي مانام فلا

 ع لانه ن ياسا عام ايتن انوي نوير اوسخ عي نماهيلعو هنمةيقملا اهيل لض
 5 | تدهزوتع نودهزوتعان نماهمكتنا مغاير دارا از هالات ديوس ا وع كسلا

 ماد ىلا كيف 1 5 91 0 وو جا د
 600 1 353 يا ا 00 0“ ئ 0 رم

 ال ا 06 0 اسد“ 00“ ١ رع دكا ماك الهلا :



 ' يللا ل“ نإ د 7
 ا

 يا
: ١ 

 | بيسددملاب جا 3زخاشب جوملا اذص 2 فايو هن دعوضعنىحرمسب نادبالا لب كلذ عمل بلو نملا وانما || اص

 أرمالعب العش ادصِف ازعراسب نبدبّكس نجوسومز نسحب عم جب ينسخ انهو رعد ازعدج زرع
 ٌْ ا

 أ لوقإءافتراال يشمل ذي هتوس نال لاه هن اننلال ثمل لفن مح ااده ل طار تالا قلع نيس نهتل اك
 ظ 3 ١ لس يناضل اذ فنا 1

 ظ جاسم لاف د بكي نازعلانغزازعدح روت عأك د يالي ذهن لدا فدل ةلع ص

 | ذل لألم حكت اد طرا |اواطوت يول نائراوتانهناقمتم ملا جيزي اذ نوي تلم
 لكبر ةٌذ دق تلال ذولا دنس تلاد لسا ان لل طلوع نينَهلا
 0 ار لروما ارب انساه يعن ناك نونا

 عاجالورن اهسذوخ نمذوخ امركحت انهو بن اقم امم نال رمي دعبل عرف ومحل صال فجحرل اين

 لما يون ناكانباشئ لع شادكعوبال ةلانريكيزازعهنلشن كضيف ادسيزمد, مدار يفكيلع يأ
 تما حاكتو فل فر ناو ةعتسو منزل ضدنا انوزب اوف حاك ادعب ناكامدحاكل ام دع كلا
 التل العش اربع ان انل اسل ان قصن عباد نبازعد )ل ازع وسعت دل هل ذمالكتامرت نأ
 ةيالغاكل لق ناكاب وزيوت حال ادسن كاملا ايم مضار بلع حانجالو ىلاعتش الون 2

 نايل زعديبازعقؤرلا رعت لا لكان امانغرالا أدي <ىنزارطس ئتيداظا شيام
 تقرا نطرتشا اذار شل اعشا دعو دلل اق ناربكن ازعل اس ن,ناثل نعود عز قجيزعهمازع

 طز وصالف تل نام ذاذخ زانت ادعبلوالا ل ٌتاهلعدةدان عيوؤتل انبجواودب ئضو دل ١

 | لافلسبالع شادي زئيلظن نيم عب ادا رعد, ازعل و.نعةدملا كح اكل ا)هطشلانمنطان أ انعأ
 ين يرعاك ظالم انياب ريل نعنع ءازعتعأك انالا مدان اماه دان اح < .

 نيزعلاضتنيازعدج انمي كمن ماليا نددت يال يان ذاك ا رز يأ
 0 ل ا اجلا عتق. ن انوكل هل تت لاف ةرادزنعركم 00 0

 | ضع ةررختنل 35 0 دلادرعلا' ل الن كلن ءانشاوقليلاذ نيسويلادةولاونيدرعلا اددرعلاون كو اهيل

 | كالسنال ةداحن ينل عيل رمد مزعل اك يات الان انيزملا ءانكوواولابنيدوملاودوعلا سلا |

 ذهلاضفزبازعزهسزعمقملا أك منملان ةددحاد مط التل عن نانوجلمرتل السافل تنزع لوب معو
 | غيتاذاركلو ابالل اف دساطدرعزسةاملا جوزة للا زعبا كلر مضاد معايا نلاسلا نابلس نعتعبرساتلا| ٠
 000 ع مدل سس

 | 0 سومو ناع دو رجول | رار 0
 أ يلو ردع لص هن تس. باكل ع جنتل اهل لوقت لات اهل لوقا ان كمتنابلعاهل :تعالواعغتالواهطرغسف |
 عالم دلو لط/ال كإ مقالا ىلنيت النبك ايلعمل نع امددانكمانكأ رمش ء”ازكوارككيلددىلو مهاد
 اتياناجاالنك حرم ساو يم دنع
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 : ا | نرتكآد رش نوك نضل قؤ مقلاهتا هش ]ع اهجوزتفّسنم ةلللا جدن لعراا كاد كمح تل للم هش ادع

 اه دج ا | »هشذ ناشر وجال لافنأب اه !اماناوض#ةنإ] يق مايالا> دادرتدانهرجا ل اه بزب نازوحبهفرهش

 _ - 11ج ها | عتوبئاءبلقذ مناهتا تأ ىهاد ألي ش ضنا ماجالز عتبان اهيلع ت قصت لاق نصي فيك لف

 ١ هل هي <.| (دهدتعاقا) ..ىفن ينال اذارجالاهن اثم انتل اذ انتملااهن الثرثار وجبال ى وهلا تحلو لولا

 كح ا نم 50 3 رم ةدادذن نعل سطمانبقييزعدجازعبوب#ن ١ بدائي دجادشعو ااذي'د مرش

 ا ك2 | ا العب كن اهضتغيالا امرنا ةيراجي تنل جدل كد يرحل هش ادسعب زعراعزىغسا هي

 +: نيب... مكتافلرتلاباب ةونلا اذ ذرخاشي د مو دقد كدمات ونانلا ل أيرابالن ل كنذاافانل#
 هي نعزهن [زعزيتمملا بي دذزم نام دج بعدن زعدبازيأرضبازردعازعةددلا إك

 | منح كوالا ذراع ايضاوؤس تت ناون|افر متي داهضدا بدئت سلا يت زعتدن
 ظ ةلزنلا انا ديون ان عتق اهب منتييدا داما نأ ,نا اهلا نتيفو ماكتب

 نايس ميج ب عع اضم ذجزعددسا ١بميأكم لقلة سب قاب ىااهعنفيدقلابذلب ىا

 مهيسيم ثلا مال هش كانو جو زاهل ومنة ةللخار كل امش ادع بالك نلاقمدكراكب كيو نع
 1 مايد جز ا باو لمت يكالفءاعسر نإوايسناكنا يشل اً ازد باطاقإ فوض

 ندد هيفا عر(. )دشن ةمتس جونغ زن لتلالطس فارع, انلا سلا ةداقذ هيك نزع

 ةتبلاجيوزتلابدارا ألعب ساب بنك كل ذلوا ار زمازعتتلا يبن ةيشل ال جافادىلانتشانبد.ن
 كولا نهوضمدند ىلدالا:رطلاب هك هنم منيل اجلا ايري ابيل الل عمؤخالا عزا ركل زقتكاو ثقل ادقعلا
 تهز عوال اعز ا مدوعتل ناكر ضلكتل اذامز وختم ةامل !”ستم ل دبر ناكو:ؤ اكل زمهنبب

 نتن ناز ءاحزسلاطدورنل اوت ير تيا وبس ويس
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 2 5 بجي له نا اوت نشدد حال هس يوب

 0 ا الاى ا هتيرش نوجوزت]سر لاب لع ص هللوسد دهيع نو كل زاكتل اذه كلج كفك رن
 5 011 ْ باعالا ندداو ملام: نكيرلاذ اروح كلؤ ن1: !ننساآث طابتءال او ضفال طنا هنل اذ داهشال لمح

 |“ |,“ >> | || نعيش دنا و هن بيرس العياذ لريرطورا امش ]ل سشالو م ددهعذ ناك فد :رايخاف خالل مح ارخا امد
 رزق يدل“ ىإ | ثدتانالايحابطبد البال ار دكجسةالل جليل اباد قر تلال شا بواب اهصارحسب
 دا نراك سم ةحان "هع كد سلايل نسر ماذاناييلسي ناموا هكعط (ل أب تارا فلكيا ثدنسب
 ْ 0 "1 | عتلفدا ملت لاطعش ادعو الكتل اةىاطل اسم هدم ا: عكر ازعوربل الطن لغو دس نينا

 | ميلود جانانلاسلاةر دل رعذ قتلا زر عودمت داززعزيملا ١بتميزمرمب كي نمدكل اتا
 الامل ريكس ازهططز ءساني ط نعد جازعت م ]كوة فاض مدد هجر دلالسلاغءانتفاتعتزع |

 | ضموتوبرعمرتل ازمطحأكك توا يؤسو ابق د انطز منك ائوُ نعت ارهمف دام الع شارك
 نعيتع كك اوس ميضسبءودد ماعطن منك اهزعتملا بلت ا ىل دار ارت العش ادب فزعانب صا

 ا ا هيي يرجو دولاب بيه ريس كرا لا
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 كك كنلناثثاكناو فلا ةرهش ف سن ناكن ناذلخت مد دياهن فون ل اننا شاهنعربحانزهش ةلئلا | أ خ7
 لتسا يمنا |نذايدذاهل نا طورممل رويل عنادا اثرا شل العش ادع فازه هدا انصفجزعشلشكا ع

 زوزو مروا اوما داني شان دع أك مقاوم ءاهعرفنمأ
 ْماهلَع طشامإع هات الف سر نفاه مف هسا ةمواعمأع ا 1طرتشوارطو# هوترضوت وح موي زكد شأن أ ْ

 يطمن د ارسلت رحل اعانس ناظم [”الازوت ارث امل ءاوبساكب
 تلتلافلظخ نر عز عوحين ن اوفس لو اهجرف.إ)حانالاااهيلم نوكم ؟كالفاهل اهتان نطل 'ءاواالخ امل فزت ام
 اسمددقبا هتان ءاهنعبنل ضع ونال هتل ]فسوق انسة اره ذلنا يوزن ذل العش اربع دال
 >2 زي بنش دينالي ابكذاف ثايدحابطمزعرس ع قعأك اهل ةاناوضم مايالالنع نسبا
 رلوخد دس عيال لخلل قرناواطر ف خس لاو لذ ارقمتمتسة املا وزت ميلر شلع

 اًييشاوطتالبكددوعبإل ما امرهم ة يرسل نوح اهم دذاهلو اهضئوَجيزاُهَنا "ا أمد

 | مس !ةداج حور ءيدزعمتل ا اورةءامينعيصرز نعزان سن ازعر حاز علما نب سمعي ىلا هن هلل اتصع تا

 لعل فس يزل[ لعق ةارلاندداؤبزخري نإ ]فاما ناقهئمهتضقدتف]ع ةرتا انزل اةاحف لمجم اهب

 ضنا باين اهل بهووا اهيل اوشفي نلقي يااهل بشد م ةاماب تمل عينزعهلئسا هيل! لكل اًدنبا كو
 دئعر رس نب بتور اخ انج ران لإن جلع امج دق ءاهل بمياين جرين الز هاهنا
 دانكإلانكو دانك هليل اقفامتلا ذ.طوّرلازعبل لال اطل سلا انامل ديزي يتفلازعامسجرسحاهملا

 نإوءالكاضراوةس لتسلو كلضرالا:ىئامءال انولوَم قارعل | له انالاعما ملوش اور اجلك انوه كاف ناذ .:

 سلف دعربللا ءابثرفوخ ازالاهمإبانلو قذر نادد سا وخط نش نان لبحاض يف تبا اثم دنت
 01 اناا ةفااذلعنا نأ

 اماخفع هينا ادي شخلالاو دلو لوما ار شز يراوح, دم )و قداس |نيتجانتلادض اتا دلو لاو
 باعجزعدحيسام نزلا بي دوغان عة لاو هنا لع اك سا ااه ماها تلا

 00 هلالووم: 0 0 ير

 ا ا 0 ّ تاج بادادامارا

 ناوُهدازاذاف عيغل تع اهيلع ناكمتعتم ةارلاجيمرت اذ هيل انا اةءاؤجتيعتلنلا و هنهجز مليرنلا نوكي ناوجلا
 ابل كتلي الهمجي ازرع ةدادذ نعم اطصاضمز نشل كك ءاشاذا اهجوزتت ةدعهنماهيلعنكير اهحدزتا جب

 فقرواشلثهئم ثنا, ناحل تالا اها 0 اهطرش وضعي وزعم اجدزيلمراتارن انلانف

 هلادبعزعت# 77-5 اةلزنعقوت ةرجأ سمع لاف ةر ]مه ل مربل زهري انيك 6 اهحورتتنالتالل ماا جادداثلث

 اًماهنمعنقسامال لادإملا: ملازم عنب الاذ تل ازعش ادعو اع هيارعأ انصاضُع عن ارز مكمل اق مزعتعنإ| +
 دلما ةمشاماع 0 ا



 كلزؤهنهشن را وىل مزالوط و كموضر كل لف تطرشو وف نما ةضراذااص نامت وكرم لض فل

 الشلل اهل غلا لكن ذؤكتا هلا عجر انلفهولاسو هولا ا كل نع ونامل اشم ل ليو كت بهذف

 دزاملوالب] عالد موزاتن ااه حل ل اة ىننل اناا نب ل ماهل دهم )نامل اهمح عش نلاوط نال ذوُدن

 | هللا نمو هسا ىوئامت العبير ناتناتح اب عرتش وف وامل ان لوب اع انا اهقاطعن الا هلنأزيب
 لد زمام ازعل دما رمتع اك جوزتتن اهلاثلا حانادخ مال نالة كجمال 2 انك تغرس
 ناس عالي جالا ان ءانمن ارم حاس نحلل نع وزع نب ة يعز جوع احسب عطس

 خابامظاهفاذص انه ضرف جوتزلان اكد ةونيشلل التجول جذل .كرلو المر لهن ةدعلذ جوزف راكبا امكن

 أ لاقت لاق كنان ةغصلا ان كانا هبال جيوزل لشن كائللانعوركلا اهنا جورلاخغلم جزل للماهلاغدا
 ْ هند نناخبال المال الوقكلذ ف لونل انهم انس انمل ينولد نملك فار جدزلناكذا نايل مدجوب

 | دل درا هلكرشر دل اناكناو ملكتلا: كقعلع» ءابااه جوز ناعوت نايول  ةيراجلا جوزل ل[ عضدينا

 ذاثلاةطامتاوإ عم كلاوركت د را اوقلوتلا ناكل[ لطب حاختاذ مال ندفع دنم رهن

 | تكلا بين عزم وما حزن فو نعوس ومازن موفلا هزه هاوناييغيعؤ انهن عل لكنال

 اهمبا شاع |هفةداح ميسا الخام ناواؤطخؤل اهني! سوزي نا ناو لضم مان هتنبالل مول سر نادبلا

 ىلا مدام يابكت جنان همادكمزعدسازع :دملا أك سال ترف جزل كوول ساب نال ربو
 | دمع ال لع بال ه جب اجا هل مف قدا ]ضال لاق نوكينلِلَعَبم فنون اورتوشلاو اال ادب كلاطفلجد

 هطلاقخ مما هباجلا امناودجب توزر ااهاياجع ار ندإم خس( * هانم مر

 ا نمكنارعلالضخز ازغدح اعز عك دعب جوزتلاءزجزم .اؤبوهج كنان نود انديلطام ثلا

 | زخاغم فان سل فو اثل امكن ان يياغوضو لم, اع بطي سر )اجد فرات لع هس ادكع ىف رم ان يصل ضعب

 أ ]ةكلماناكناوث اد مالو تاس ال كلنا فوتان دم دال اناكنالاظ فاش بس مدعي فوت ئانعم

 ١ عاكتادقعمقورق ناكن لوتس جوملا كالم الان لعل !اهلصوز كرات د نان مل لفض اهلذ فوت نا

 دعاني بميدإ د إزع هببازعطع أكو عنجد فملا د انضل ث بالك هل تان صال هنيِبع ذليل اقونامدسب
 1 أدانت ديتانسا ا'عدافاهيلخطراذ# :اماوسوزت ل جر ذل للمسن اع ءانمل ار عزا ا زعدإ كا زعدجازع

 ا ١ بعز بي هنيبعم جيلا وقلوتل الاذن كلة طع ةنيبانمندرردلواو نيد خايقاذثسشا جول إكذد

 يلم شادكعونا هس لانا دالدبانعدإلا كي الاف .ثداطتل هلثمدإ ل إرعإ به مسإ ل يعرع

 دخل للا مدترمءاجااهجوزفؤثلا لا زق لطلاب ملل اود هاو مام لاب را جدتي ناالجي ماجد ع
 | ١ مجلي انا» ديزل ان مثرمال اونا ضءاَيااهجوزر والا ناكنان كلذ ذر: ا ثامدقوماىذلا

 | ع جب جن م وهمس مج وويميمسب 2

 عة يغوبزم ةوصإلالهازسة ماستر ناالعو ما ]جدد لكل الع شاد مهاد بارع ءاذم ا زعبطعز كلان عداللا
 لان هنببثليمالاهِط تعال ار الهال قاذّسن اطنس واذ طمد ع ملغلاخل اتم وكل له ةزما
 وعمي دست عضوي !م الاد مة ضال[ وارد رلوةلماحوزب نا عمان ا رضحز عضل اقف

 م دع نانّصلانان ةينير نكيرل ناو ءال ال مالم الا ط تاذّصلا ناك ةزب ناعما ناك اند وأمل ناكن اذ اف
 انانسالمزكيرلناو كو اذان صاجضذ ناكناتاذ سلاف سناهلو :ةعالو ا هندمش |ريمالو هل | هالو املا

 :داز عز مزعالملا كي دماتت هاشم تلاع ش ادعو ازم يجي فلج طع نبل ازعل اب اهلئغالذ

 انه, هوالهز ءنلم دمت اتانط ةاماباذاهدانط هلام نان: املا ككل جر حتلاسلا اتت
 | دالاس زعاعودع ازعتم اك زحل كانا: هئلثلازعزب ثلا بقاجوقىلا دعو جت

|! 
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 انطةما انهم اذه ةزم الخ أن ن وخال انيدم انيتخاذ شل كلش دع اب امس[ ضجزع عا بل نع نب أصيل يجزع || : 2 6

 ةعبتما اههنمدحلكرتبالو ناناشلا زعانللذ دهن اًمهتلو نكن اون ايشسلاب ق هادضلااءهنمدحارلكللانانطجرعأ| ينك: <
 ةدلاقنيتأنم نان لبن لزالا ماكل. لزال اهحوز ىلا نه ملكش را ةملانضتن نافذ ةلملاونعمتا

 امهلوابهناثرتلاققملا انهو نازل اناس ن الص نالمّيلا |مهنارءفامهس' رد ىلع انصاف صن لبتلا عجري لاق

 اكنليج نعمل. هير امجعن اهنعىفوتلا ءةعنادنت فدالاةنمل زمن ايفان. دسب لعلام لفسن
 نايل نولاس ن ءاشم زعبل از عدجزعتع بمر | كك زعم ان: دهازيتخا ذل نرش العضادع الاد
 ةلمابا ثان مضلل افجوذ لنضايتلخداغ هن ورك ساكو اهمخا ل اهتنوذ هاما جوز دنع تلال مجاباتلاس
 هلا جوزلالخدغ لكتتناري نراعي 'يتساو حاصل انرأفطاوريا مانو اوتخإ لج ث لعق مت اهبل وأهض (همتعمف
 اهيخاناو لح هدزولالخ كيم نال كامبل سا يجاهد انا ءلفاهجم زول انا رتيوهداؤمتا اوف

 اهفنكسل »جار ومال ا ىدان اه نكره دج كل ذة هل ارظج نعول اخ ث د عفو اي لفل ايي ْث خان ف

 اذان ايضن كسل ولا: ليونت يح جوزي نزعل جول يالع سيب نازلا ختان اهلا اهيلع نأكراو
 1 0111 اع اا يامرحبا !ةلمامضاهت 3ءثضتنا
 ديد ”مفلارقعلا (ل داي ةعدتاعجولا ادعِمشَمف اه عبصاب ىرنالا امهندساْنْسما مايل اتلخد ناّسراجيلا |

 نين عطب مية بضباكةابا هسا دبواقع الاد اذس الا ةات انالص توُصغملا غنا |

 1 ةاهضقاذ ةالجأل صنغا ذالك راشلا/ ىلع ًئلحنا هبا عرفت علي ذ نفط بمب كوي نوح

 لايجلعاط دازعانانصاض بز عايز ةيانبانع نينا سمر نانشل الصف حش اكناواهتبتوشع |
 كلذ ا اذطو عل !:!ءامدلددمدات' ديلا صاغلازع كن ردا آن دّلولتد هيام الج صغرنإة الجنف

 : ينادي درعا بم نالها :عال هم تيربلا كي ةنيبمل ثناكدا ١
 / عاملة بياؤوه دنا تجود ل عر نعل اسم ”11لايلو عج ازع جنم نعم "تحل آخ نيو ا

 لاق عنزبنبإ كيب نعني تا سسسعم هال مذال (رهملانهيوزت جزا كرد انكرتءاش ناوزض جوزتلاءاشنا

 مر انيك ان ماركس ةيرعر ايس كورن ركض نبل ارشد كلتب|ةلسازعرا تلال !اعاضل] كه اأب!ءاس

 |دهت اعلا !ءا اهلوُط لالحا جبوّرتل انالؤم رام مْثماَواَفهّنم ٌتعْرْفْتاهم هزابش اننطم كلذ

 محبس ملا هيلع جيوزا نال د زوجي تلق اهساضدوهف كفانا ام دج متماقااذال اعف اهملع جوزإإ امس الو

 ١ تلاقف حوز كلا اهل ان نانلب ل ارهرط قلم اجوزناجي نع لاس ارش :!وٌرعلاجانعزعرعازجرافصلا

 ا سمي ةنيبل امشي ناالا هن ماع اقف جملا زاباس كلذ ةل ل انو كتأن قس اهل اف ءاثا الحم نانا زغفال

 لي جالا لاح دهمان راد تيزعستب كي نعطع|كك ثنا جا سناب هاك اني ازعيجا
 نلاتتا كالا دش انك ت6 كلذ زعاهتلاض | ساوحوزنن اكرت عداووع ءاو دن ]م انحوزمف تاما ناك ادخل ا

 لادا -- ني قعحس |[ ع ةياوهصارف رف رع هسازعزع اك اهراكتا هبرامواممارتاكلمزليل امفطتوشه نبع ىف أكام

 فقرصإءاةلملاو ةنالع اونذ] فب اموجورفاهلما اهلع فما عتم ةلماج حور لحد سل. اجوسوم رت ايالشلم

 ل رام ديس نه ماالو تس اوطعش نالت هتيدعم الم“ "وذ ةوح اه ضي زم اوجد زنكم ال ل اة لم لفن

 قلضانتلتهسنللا دوسؤل وزن دهرادرادلاو يلس ادت اهتاف» بال اب اهملع : دصتلو لوالا اهحدز شائف

 راد ىم غب كَم فوحوزجإع ءاوموإهأ نانا منت رليجلاالخلاذال اقدمت فأن اع ثشتناراهمأب اباهملعأ

 ت”اورلا دز سون كو كسووس امم دمحم ايو زن حو زتقن الاس افن اة ودل !ىناوذد ماتا

 ادالجعا الحرز و فهو تونسية مس جوز ةالإ ل تافق» رخاذذانو ثلحنا احد نعاتن ا طءامضلانلا 98

 تضم اك رداولا_بييمأو اننا اذ يزتاقنيوتتتإ

| 
 ا
 ا
| 



 ( رت رانصمداجمت اذالاغلاةد دانصهدانن زرايصجدزنالا نال ليفل ا ةراشلا امل اجرا شا ادبعبفاازعركمل نبأ ا

 | مجيالسشإ سودا لال اتفرنكملا نوزع بازعديز يفانةيعزع نفح اوخاي ارم هكار جزع أك نوفل نبادداكي
 ءارةشاناببو كامداشرتشال اقفارانْث نت اظع لال اذه كمج يعن د لذ لام نور اب اي ليايكتلل نوكمن اذ با

 | ةيداجرتشإ ل لافع ارا دين شعد هه ماطع الح لاقح نوره اياي كل دبات ثار نيكل اف باعلخد جنااملخ

 | ضجرملا ره .ةدحاو ثيدهان نان كث كد ساف هدماهتجوزف هاش ةيراج ررتشاغ زفر م دالما نان ةشائش

 «يئإز بي هي فولارهب دام ناتسس ك فيو ةتحبااهنميناوث لمعي ناوجداو مال ايام هئ ادع ادلو
 امجد زبلاطتنا اهل م ثان مماهحدز نمدتنباقاذسورغتةلجر فاشل له ادب نم ب اضاع ويطزع
 ره1ةبدص نشا ج نوكتن اال انللنباهناطثد و ل مريتكرل جريد كلذاهلف هتلكو نكيرل ناو.بلاطننا اهيلربلغ

 | عينا بلداضم د خايونادّصل]ضمزعوفمينااهمالفاهيلوخلل ات اهمال قمواهنعرشبتب نااهسإل زوج
 ١ اهمايلوتوةلملا هلكت ىنذلا تاللونس ماكتلا :دمع» لس زل اوفعبو ا نوفسناااآسوَرعس الوق كلذو هل

 ١ اتا طمانلال مل و ان عوطبزبلانعدجازع بونجحيزب ا بيو خيل ازعدج انيقه بياهجرضوا زنق دا خازم
 بوحزب بس مد كلذ لرب ل ناهتاذاص نملكإي نادلا هتنب جدن لت زعلت لوا تاب لكس

 لامالاةاهجو نلف اهجمزغنال الجالس لل اطل ةراشل ميل ءاتاح ناهس از ع مج زمن و كسل جفون ازعرج ع

 سلالات امداد فونت كت ل تلعن زم انهن لي أكلالس فلاوئبم
 | نا + عبر كيل لا نت اطف كلذزع هلل الشو خزان ئهواه ضن هتجعزف عزان
 نيدو ديلا اواو اهنذ لما واهماكحاداهطبارشواهباذأد حاكتلاهوخو

 يمص دما ابمنؤس شلع مارال وغلا ةيفتلا
 دف منن قاركترجاونان ككث ورك ان نكي اجو نبوي ناهس خرم هونغ برت  ذاغ بزب
 دل واكس هم دا حيواني شاوهركم ن اوس رمومتهركن اذ فرعا, ن هور شاغ لجورج اقو كتف

 درا مس هنا اناا انهن لميا اهني تقفي فرق يلطر دف نمو تسزمّسو::يفن سال غد |
 دوووم دما

 زي هودي يجبر ا ا

 2 هي ع د يوم معيد |

 نوحربال الل اءانتلازمدساوتلا دايك نسيشللا

 ةمعمان يؤلم ع يتشرف
 | كهطبوح عا ل نه ورانا اي تجطاولزعانهنم عزنا رتيزل ومكر ضب ز دك ذاؤملا - ْ

 | مانحرم هوما َنهونأ ند يرتب ىف نازح وف زاضيوا ناضوتواز لاقي فيل اب قرقنا مدل |مطقنب
 د |[ 1 يبان ان ةظمل مدلول طماط داضتسا ءدااماو اياكم انيخنمرلولا!لللفدددداهيض] جولاني امش
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 لاإل اركشنال اوم نمو لقد الار كشنال اوم لتو كس فك اتش قش وسمتس ل ارلولا نوغيدزن هذ خوزم ثرحدأ نال |نشر هزه برهلتلا | 1 درا 2 يلد
 يح 2

 عام النع ةيمشل لقد. لوللم ءاطوهاقوو كيان مَوِلادانو شارتعكلارخ د نوككل اهفلز ضروب مد لا اّصل' | أ ' *نفو 7 و 7
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 هللاليضغن بل ضف الممتع د إعةالول ماله نوطآ يو هرومساب نوموقب نوماوف مد عَ ا

 ر«ادزإلاه لعام ام اثثاغمطم ثائنا ناغاظلاو ل غال إعةوقل ادب مورس دل حول عل لب نسل - م اياملاعت

 2 ااول دعمت ناقض نه اطمح بسه اظفح ام ثاولخل اذ نهنبو ميد ى :رحام نهجاوزار هدم

 مضيآسورلاو لع سال صقر ن اكانلو لسطح درك هجَتل ذي ةصرحول نولقل ! ممل اورظنل اودهعتلاو ةحلا

 اووف اهنع بويل ازعاوايمالف كلماالو كلمت اخف نخاونالل كلما ايفوتمض ه نام ملل الوهسوش -
 ةجراالاجايثت اهتككو ةّسحرل معلا كل انس وكس امتلاالطو لحب فاذ سيلا ادن طاطا ضرر عجباهشت سم |
 نييلعاوهبضتلوكسلا ذنهور اننتالكنوقيطت ب وكعسو نكد جو نما وكتبوا هنكسال از هتنكس ثحرم 0

 تعطل انتحل 112 لفه ألن رشاد انام قْمْيِلَف ءادفلاىىالطل امل طوداًرهلع هما د ايل |

 4 ٌلمَساَوْضْعي ءزحالل وا اننّنل ا ثان ملضوعل امل لعوو م ْمعفْموحأَو ول ارم ل ملَمل بيطتش | سل اع“ َ

 000 دل كنك لارا - ماللا
 : و ادا لزماهبلعامو ءانعال ازمدب نير امنه ذ ند بالو ةيرذ ازعي عيل ازمه ضان رهط /كزارتباجع ||

 00 ل ا ٍ

 ٠ نر طم رميضتؤ شل طع قدا لازعدددام «عمطفلل لم اظايعتنا انكآو اك ناار ؤ

 كتل رت لك در و و عوف طل ماو اًوطلاو دال لب ثادانل امال ًاداعل امال ان |

 املس ةعساو نهدوحتن اكذا:ل مالا دادلًار يعتقل ل ماوقوضاسداهنرتسل د ون َضل | !ءاهلا هس امين لع 0

 بوجو مدع ع:لالوزيألا ذوةنوكم هما وقف َهتاذد نر انادج نو ابهلإ زحامو نمر ود صو نهر 1

 هنلااضعالاررالشم كلذ قحاللاهقباشلا ءانذ تسال ابل دب عم اظل | مغ انهتنبن نيد بالو وخيال اكدسولارتس
 ءاماواّرهْش ان اوا اهعضاومف تااكاذ انال خب ىلاناسلل ل الخ اننذالل طرقل ا قرماولل حانثول اوؤ نحلل :دالفلاكتهل

 لاوخالاو ماعالر كد كرتو ةيالاد نص ذ نروكرملا ءانالارباس انكوأولغس نونا وا م هضاولع ناو نوتلوع
 "كين بيفثكتت نا ةسؤمللرسل ذانانمول لور هئاندو || هانكمئامال موف تيالشل اماد نازخالاونعمل مهنا اما
 اههواثاناوااوناكادوكدّرهنانبانكلمانو اذ اراكث دل اذ انكر هج اوزال نهفصو نزح خبال هال ةيباكو ذكرتم
 دجال اهوا ةيدالالويغ ةمدخمل او عاننالا نوعبتتنيذأ ينباتلاوايضدابخالا ف انقايدشا داك اعبو ثاانالا صخب

 نعدرو |كنهومارمانيس نوؤرميالنيزل ءلبلاواماتناعرطاك انعم د راكص موس ْتطتسنزَلا خول اكءالتل للا
 ١ عملا هلجرب بوت ةلمل انناكرض نيوغيال ره ماج دعب اوقطيلوا او نيللي طز احنالطح فداشلا
 أ رتلان التغاداهتال ءاخلاث اًيواللا هام ثصخا مانام كاهل امل افي ام ثرودالابإ كل خزن هّنف اهنم ل [غلخلا

 | هل ابلاب دمر مضل مما اذقورالؤرفل نقد |. لخئايم وعل نانركك ن اذوجشلاب ناجل اناكةدعل 15
 اهالي اننا دمث تورت انءاشعل انهواماولداقلا ىاشل عضو ةلوابتل انفورت اف ةرعهظل نضواماو .طميل لسان

 ركحازكهلطملا مورخلاعباحاد مد نيعرع م ااذا مداخل اذاذ مالضتسالا دالوهو يزعل ءالوثجر شعب تر كمشعب مول
 اانا نبت لمن لك خم يحلل باكرا

 1 يعج 10100 م 010 ذى

 , هناا زعرشم عقتلانن دال اءانع اًوَهل اوم اخ خلت انا وعلا نانذاسب كولن اوال

 ١ تدر ةسدروابإ تاغ الدائن ئىذل امانا امل اوزدلل اكةرماظل ذم ااا سلط نوتات ةاقلسال
 222222222267 7بئبئب7ب7ب7بئ777بي7 9 لل[ [_-آ#سس7-7-5275 صبي وب سجس 2 سيم يبس بسسس سببا بسسس مح خت ص ئشخص صح
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 كي "ليل. [22 اهبل افراز امسرلا تالسار ضدازع باتو عم تاز هنو ةبز ثاجعتو فراجخالاضعب
 | ء: كه ةنر | رعضوهف امضترلن ناطر يشنعت قددو لقد نهلءنصحر عسولا ناد يطبخ ب فافعل لءلط ىزههش مع: ناومبلا

 هن يس | تدري نتمسك ةءابلا تقاس بابه )تناك بنسمأو تاكل
 عب ها[ | قسزمت اوت بظ ضغطم نوككن احا اسوا لم شا سش الو هلانلافرلشل العتادعلزعأ

 طلو ثمن وكادت ايمو ةلماث ءاجل اهيا شلاش ادكع بز عحاذقل انعبت شالازعلم -زعةدملا|ككماتتلا| |
 22 | ١ ابضئمآ ىلا: لم شال س شاوعد جلبللا موقيواهتلاموصب نابض ناش الويراب كاف ةسورلاو كعهشاا
 | كسور ن اتعاب امر سدد اول شد |[ هه الوسر ىاد نوح اع فىصن ب[ سي دجوخن امثجملاء اجو .اهنزبخ
 , حالو دمر مووت: دزخ بلغ فرط تعزل هر تما عزصاوموثم هلم د انما ضب بوشسركأو ةنانهتلمها
 ادناكف وحن زمن ل نماهلصاوىرانهتل بد نوف مالسالا .ةنانهرالث رمل اةيرثالا نان نأ
 | هتيم صنم نإ اهقاشم دهتداهدهازعالزغلاد هد هلا ءاهذالم كداب تلال انشا رباب نوبه
 | فغلجخوفهقواو مز. لاوعنولاو لمشاإ] موتلاامافغبيذقلاعاونازمنل خر غو. فضة. للا عضو
 ا ةميزممرةسلاادداذ فاز انمالا أكو مايشصلادناؤنونملاذنم
 تاعزهلا ل 6مل ميال ى دز ناقرنالادلاةوولل الكاب الج وذ نازهمدحانلا شفا سورلاو يعش [] ص هقنللوسر

 | .ءارفالا. الاثم يلجوث اد تلا يرن العسجح ءءاذ ير ج سول او لع شإ] صش الور جزغ ءالخل ٍليرقبال ىجدذ
 . ذل الكا اما مقل نوتاال حيل |مشاورلا!لكاولا انا انتل اون بالا حطلا نوم نبالورللا نوكأ, ال نام ام

 التلال شاد كيلا زعرونمبو ار عباثد نبازع داس ازعدج ازعتهع كك بلة ؤتسن عض زفاثتل انا ديلا
 دبعزع ةيربلارعيزمل كك جاذنالازعرو تن رلطسونلتبتي نااعتلا اسومل الع هلل لس اليشس وخلا
 كد ةبثلاا مم ل اف ثدتم ةااخ اهثد طءاوطص از انغراتمل فدل ع هه ادكوج ارَعةاماتلخد لاقريشب نيدمسلا
 كانمموح' از لح هش اناومل ريطاث ثناكل الهنف كلذ ن طكولف قرعسنال انه ضغل اناا فورسقلا' راو لا جيوزتأل ا
 دبعابلئععمل |ةنعجامهربازءؤطم انعم از عمي ازعل زع ملا ككل ضفل ملا اهقبسلد حارب نا
 انومك اف ءالحم اركتت ال اش ةبيطاجيدرمنف ةملس مالخد راسو اوناش[ صش اوس نانو يات طلعهشا

 ايش ام كل اتءالوحاب هيدمزل ام: روعه جوجو ز ن لاو ثناداب كن اضف الوح )لع عزف اهجوزوكتتوو

 هتلكل ما اذاتااماناغب علاق ملا'ر تلات كبطل ايتايدلام ىز بول امانافخ روم مفعوطورب كيطتا اتابيط
 ستات غاوُماذاذرجل فدو كامن اكبونذلا هنع نات عماجوماذاف هلل اليكس ذهفيتيماشل كن اكت ناككلم

 مَسولاهِط ع شإ] ص شاور نباَرمكَفاةثيطلا عينت ناكولا ةداطمل لبني نود هالوحلا (ل (مم بؤذلازم
 تامل ران يزطسإزصناغص نم نا: او هيام مإككو ف ع ىددمول ىفول باوجعددّولاونيزتلا ذى نبذ
 < هضنإع زاب ناال| ل عفب نابحل اء اف ل هاهاباءاثل ديال غسلا ذهل ماعم نوكل بتل ازعل ابلع هش ادكعاا
 كلتلالسوُم ل انَللل انلل زب بلطي كلة هن نإ هن انيوسلا نال ان ءاستل الا ابش نوكمو اهلل انلل ب بط كلق
 مهْياَضاِلوْسِراْي لامنرحون كاما: ءانامف انزل اس شامحددذاباتا1 ولا لعش ]ب ونن ار كئووتلاف

 ديعوب اشف ثربازالئ اليا الذكهث رذا ملاذ اكتمل سلا باش ]سال وسر لاشفرجد او
 دزون|زمثرزاحاثاؤا ةوهشلا :ةشيؤبشلا (ْل [ييرببل لال اافءضي ل هناخاذاةئرالا تلءذلع هللا

 ةاياسرصسا لجن سدلاذ ل مشل سش الوم لايلاث اخ لالعش ادبعيازع حانقلازعبومشنل
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 نيقعا بيب هبسحل اراك د وعلا اذه ذي انب دس عير ذم قد »دا للهم رقد ناد عرفنا متصلا ابل امالاوشل ادم
 هي اموير يبرإ كش ايتايط هداج اذ :,كانلاةاتنالع لاانعولانعوت عوام وح

 حدا عا زكا» 0م تاياررعل ان اناَسلا امّيِلع د سازعت# نرنعجزعصو نسهر

 1 لامع ادازعاجارع دعلا اك نإ ايلعمال 8

 اجمل! اء: دتعالوتلا بنعم أور يسمال فش هناي د خال امال اغجزملا
 00 ا علام اك ةعابل ادئعول هاب

 ةريغصاوكب ة ةلمالجقزادتو ننس ادت ىلا كل انن تاجيل اون مجال ل وقوم دالجر تعمل هر يصب
 ناك يلعن اخدااذاء امل ل اهدمجوداز اشف ىربكو لا ' نو مرت نلوش| ف لعتلخدا اذان اخ اناداهبل دارو
 ثنا اههمايمهم منته ل صواضو اهلا مسالا ةمضوتمنوكتنانابل || ضنا بة همف هل !ءاش

 اهداونلائقذراتهلل القد كئ امل عاوئمؤ بنا اهعمز همها عدا ةلمل اد نبيع ل سو هس الغ م نبتمكو اضا

 :لفل از عزلال ل ارلعاو ىلاذ مطحن هركتو لال ابتغ كاناف فال تارت ادع ا.نجرإ حام اندم عمجاواهيونضداماهاشدد
 5 يعز ازهشلشلا ككل نئيدزلادح ضف كلاب كرغلا نأ" لحيه عشاّلحا ام هركيل ناطشلازم

 اهتزخاذانن امارة لةوةلسل ااستساو ايدي ص نب زف كلماي تاخد انس للعم دبع لا كا نعرعيس
 ل ل او ول اصاب نادال كتنترائاخ ايانكم

 ءالعاييزتاذإ ل تلللعغاداسوباف ل ثلاقريسيي انعم ةجزعر اقل ازمة بل ازعةتعل اموسيعنازعتع اك
 نرد قف جرت نادي د اتاك اوي مزرحو لج داو نتكو] سيلذ كلذ ما الات ىزداالتلقعنصت هك

 ايلاماًملخ مل جت ابطا دلو ىلر دقو زكر ّنهمظعاو امن ر نوعسو و ىلا. اهضن ىف ل نولظمحاو جن نهفعا اغنتلا
 داهتذ خان ئنامافواهتجوزتك باكل ِعَتْملل ةيلواهيص انعم دي عضيلفهيل انلخداذاذ ف وسو قويحف |

 لاةناظش كرش هل بالو اوس امآسماما م هل عجان ايش اهم. ىف ث ضف نانا جف تال سانائاملكي
 اًيجامهنمل مل اناكو وك لخدا ميزملب لف نادناطيش لع امس كد نال اك ناطيش كرش نمن وكب كو كت
 تكدوخإةداثو توافت قداب ث رحل ناز عدي لول ازيتشزعركي ان عز جودك بمب ةدحاو ةقلطنلاد
 دنع كروان هاماركدسا قااذاءاتل لع تداسل ال اف كيان خد انبجل اقتل انف تلاد تهدي قثغام

 ل قالة عويشلازعف سوبر عتع كا سضجوانبج كلذ فيو نالثيش د ث ناكدلو هن ناكو عاج

 !ايلجاتتهلل ااهتن هادئ: امابدايتااكتساعا اننا تمل الخل افغ لسنا عدان يعتقل انف لعنبو ااا

 اني .اكوتعا ايانه دّنعاصحم ءاجامكاتاهنادزملاناكن أب جساةلغتالد جلالك دال دم ددادولد

 ظن طن دلال انكم هد ةيجالل كو و انمداهنع باعة مذاةلثت ال ناكام

 اتعامل العش ادئعوال ان ل اةرعّصبِلا عك نىسومزعا :ولازع اع امجارعة تعلاو نانشالا

 ىل لةلوقيا كءاعاالال اةفائبس ل وةينالتلاعيطتسلانل اذ نلمج تق لمرالع تاخداذا كسا تلالوقي
 ةلج اا سارا ملحان ايش اهنعت ل تاضت نا دلل !اهتنها شا ذناثم اف فاه تاكا ش اذءانلكبالوقنلام
 ةرمكا راشد وهاد لَجبع اياك[ ضامالات كلذ فيكن قنئابوتتناطيقللاكشءض]عجالو ابوس املسم

 روع اب كتي 6س دن عا؟ثد عداه عل العقي اك إلا ماعتي كولن اطيل انا ا مدالوالاولاومالا

 العر زرع هيبازعؤرلا كن اشف نان ازد دل ضن اكاحاز فانضفبد انجب لاثكلذ
 |للوضتةىان كلم انبيااذاتعابالسللعش ادجعوبال ا: ب ”لاقريس يلازعديلو الازع جاد دن ل بجزعا ْ

 ْ ١ كسب هع سا سام هرج رعت ليات رايي اوالابلا اعدل كن لردك 1

 ؤ ميل 9 نم!

 كال ١
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 تدب تانلم ادب الامر اثمرم كلاب مرعدس نعت أك ضم راع لهدا

 1 0 | م ١ :ساكامجانهنيقلخا مرد هدم زول خاب داش لع شاد مودال افناهتا انامل ث اوى ادالل نيثللا

 ”عب يحب | حرغ اضن دم كج تفوز فاتح ضن اطبشلل ادي كرم اسنان لام هتادّسو دم دكلاةء«نمزطزع
 ٍ َ ش ا نم ةَومني شت نا ةهلا لضزالاون اويلتلا عيدبومل الجن ارمي هش ب نض عاجل اندر اذان اقف كلاخنم

 تم ١ 2 2 يا 6 أ كذانن]جءزجدو ناطيشلانموفصمارمظ اوم لج اافضالهاييَن الاجسام ضان ااي تفز الغ ظيلحة بلا
 ادع يح ١ كرانن ناو لما اناره راشل لم شادكعوبالاغل انامل ازعباثدناانعد لازم هسزع ةتنل

 يد 1 | هلعش ادعو نع حافلا غرشالاعهسزع :دهلا أك نابت لاما. ذوعيو امج لوفيلاقناطتشلا

 ب اهناطبتل انجو ناطي تلو ذجهألا شامو هارد شا ةيلفركدس,عماجاذار )ثلا يلعن تسول ماسلاةالاناشلا
6 0 

: 3 
 0 , -- 0! رمرعزاب نعوشع ندير عدلخولان بج م يادبائشل نامت لا هرتفبال ادأوأ .تبيصصوموو

 ا ا 2 ةىيل كدت هلمجاو انو ىفزرارتؤللالضن عامباثدرااذان نان للورفضيز زعزع زع
 ديك. < | دعاك ةابلطلهالالوختلاة كول اناتوالا بنهم يمص
 0 تت 42 | هيوم لش ناايلزرملا تل .طادلعوبل الا قابملاباو اذ نديم عدابيلازعتم ايزي

 د د 2 | ديد انهنهو عاج وكيله ل كيلاةرسلاياه فج ازع هسازعيل اسي نتا صمد |وانرالا
 ف | |( ةيناودعل نتا دش نباتا وشاب طال مور عمت ولع لإ الط نيبانمغل ال الحناكنا

 ياك ب د ا | اهةنوكيزلاا هلال اءفَسلا ولاء اهرلاوداهل اعراامجنوككرزللايلاةليللا ذم اهني فكتب

 0 لا ا | يال ة نملك اهي ف كلا ةلب ىف هجاذن ضعي د ض اَسَولاَئِلَعمشإلَسشالوس تجوز
7 1 1 

 ل ع | هيألا» ”لصيتتوال لام ةلبللا هذه كانمانط ناكرفخبلا مش السراي لا)اففوبص| حام طق هنم نوكي ناك
 تيم | |

 « يلج ١ | :هلائكا يناندبك ذيع ع]جلاظضااوقاشإيعدقد اهضوهلاوذ دلتا ن انه كت هللا ءناف ىف كره
 2 2 ب كل | عمال بارسال دونا موقعي هن ىلإ مويا فعرض نع وكر طلال ويت |

 َت ع َ 2 | هلو يريادثو قزوين مخ اميل اعتنادقواهنعلَسولاوِّيحم[لصش الوم نعني ثلاثون هذة ا

 0 3 45 ل ا تاس هطال اذ نالتخإ حلال ومميز عن نص نوزعنعنازعد ند سكي ثا كلذ

 ٠.0 دوا 1 1 || نماعت دايم طقسانهالونلابازج نزع ضميرك ىذا عضل رام نزف كلاب فسكلا

 ا ' ١ كىيلئناوان لوسرانهتجوزل كاشف لل مرلوق قاكلا عبي دهام !طامل اذالتخا ةامجزجوو ملا
 ياخ ِ

 3 104 , مسأ | هريدعت جملا انما اهلوت قش لضداوذ نلت نائم كم ءانتلاو ثدانعا انه تر كيذا اشؤمشلانطزك

 ا امكإل ”طبلو ساكن اوعيضت ضو درا ث اه عصب نصل ةد فلج لا» اقيمماون د! هياكل ضو ضعتلا 2

 1 . | طك تشبرععزكلا هو راسب ؤبزرعتداك كازا عانت الا
 7 لا ا أ | للنكد هتيرغ درب زمزم ناو حركت رع 2 .دلولاطمس اباوهت ناعما ماؤازكاق

 ١ رت | |٠ الو لالهن نسل نواف كلما عماعال ماي لاقراشن لعالم اسوا: عشا سطالوُسدمىمواانجنالات
 00 03 .رث ١ كالاقنشل وراءك ل ذرلو راسل لع لعل اهخ لضمان ذياعغم نمد ىلع فوضت ناذ ةليل خا ذلالو فقل ليل ىف

 | م رول ١ ١, دست عتلالواو عوص نونجلاّسارانا ل وخاف وفصل ةامنو نااهلا زلت لاذ مئانش نائشغ تورثكم
 00 | طز نهي ناومالو كا وداود عشا سش الويل ملف لشن اطع شاد ع دازعيشانل نع زهس اك ءخافد
 غذا“ , 4“ .,دإ/ | | باضلاةارامانولتعو نوني دا ةيوتضت نط تلاء نطل درمان لالهلا غو و هتشلا منهل اولها
 ب 27 2 ١ || وملون كلال الاول ام نالاؤ .توكموداشل )صالة. لاض ا لالهلا عر عورهشل انممصل لذ عرص

 رك يا“ و | تالا تلاد قداشلا لات يو ملا دانصباَسيانولو كيلا اونيكتل ملم !حبافل اداضعالا ادانضل لاش د
 ل مآ هس نتج ماب لاب سوسان ااا 7 مموج

 206 ا 1( 0 210 17
 7 27 1 2 هيطانإل 6 روش 86 ثلا ل ا 9 5 لارا ىو خو 0



 ايلا ابلاانهلملاتلامابلاف ناقواكازي ا ركذعم تر 3-0 انتاج ظ

 .ةادوبالاف ميج لاثقوتيلافانعزع طع نسازعتلشا كك قضم اهفيجرسابال ابا | يك و عفر

4 

 حي

 1 ١ ١ نيد

5 

 او عت وع 2 0 هيا كرب
1 

| 
ْ 

 وهلال يلع هش[ سشالوثرل مثلا ذم دان تاق يذلا هالوم لاقون تقل ان مهتلخني مشل ءالؤم ىرت |
 ا نحال انضعمال كل لع قداّصلال ام”هةننال|زموليالؤرصرباوا امو لحلول | ضب اجوهورتلعاعماجزمرلس

 | نادت ودمزعووقعبلازمزونلازع ف وعن نس ابعلازعلج نبذ بي ايضبحذ همارب كجوارتدالم
 ظ ساكنلاءدنيزماطتتحاي سايجال نكلواهسافن خاوجت رتب ن لسابال ل تلال عطل اقل قس جزع هيب جوال

 نعد قعنب اع جيكعلتل ازعاج بسد هناء اش ناب ةدعيباب ةرخاراطخوملااذهذ قايس ل

 ١ ابائلاسل اقنيعانبد لاعياد نازعد سس ارعن اع نيورعزجإ هلا عوعزلانبازعنو دبع نيدحا وإلا

 يفسد تشين ناقش امن لاق ءّتل[نماهساطن هو اهجوذ اماني امضنل رعت |لهرمج
 هيلهفعجاناذل اسلاوإمتلا بمب باناام اتش ملت فاه ماي اهجعذاطاشخي نادم سابالف مويرهظنتن مث

 كلمة نامذ اهني هيتس انضم اهنيرممع كاكا مايل ولت ل 0

 00 اتم

 3000 ل و و م اطلاع شاسع
 امه نكمل مل هاركدحاتا اذانهباتجمتل ايز ثياصاولفهنحزم رف هلماثام ةداحا نار ل إع نداّصلا

 دجبوملاةريدشة ل انيقب جمالا زم ضو نوهش تكسامدلجترلاّن ال كنذع (ل *ال طاق عادم ا

 /ةةلوعلق از طايع هبازع ةيبازعداذبزب كك املاوةعالماةبعاذلادءرظنمقاجغللشهافاد | ايد
 نا اك رن يد تام الا رس ادئعوالاةلاقنانس [باد 2 0
 ماا دوما امم اييالل وهل تل العش ادع انغعملاذ دل د ل
 دج اج وممداطلا اعاتب اودشل اوم ازمزيتلسهملا امتنان برهم 0

 ا ل 1 10 2
 | دوننيلاسإ| تلات ايام ابك نائورالاةنيطق نعل ولَسر عن عملا نازعدمجا بمب قلكت نم 3 / 0 , 9

 نبالكة بنما مماتالوابنصنعلمتلا اماطيال ككوتفاطظن بجيت ةدونلاءاذتإإ لكتد اةبجومدزمتلا جس 50 01
 هتاماعجرغملالجلار طنا رشم اد! انلاسلازحباعلانابكس بلع« بارح ةيدازعءات 14 ,

 لامار الل جفرطتلقلارعتلاسلاث امم عمد نواز عتب شما بيميداإال ل ةفاسايوطد | 0 ١
 لعب ازعداح قس اند دانا اك يامولاي ذب قاياكدلولا معني لهم ىملاظدويالاسابال لم 3 را ١

 دي يريم ازعاشولازعناننالا دا هاس بت ار عهدهم لا رظن تلال الع ل 5 راع 3 3
 هعزع مامن ل بممازعدح زعبل انبي هنع مقيفد مايجري ةرلشلا وتحل انا زههكب نوسوجزهرماقلا 1 , ١

 "يطا عطحتذ نوارة أكرر تلال لش تا ملا وص اا زانمج 2 >8 3 1

 تاكو مري اماه غلبالو اكتمهردفل انيثئاوبوطعارق هاف راجل شسداجانل ناكل اكةرابز نر زع

 مالتل العش ارئعاباةيلسةداذ زللاقن كلذ ]عش ناوكك ناكتد نلكلذل د حاف اف قرش نمل دز مجالوقن

 علبالال امدانلع- دبرخيز يتب الو كلوا هيل ء د جن مئنك نيت نإ رس: / لاف لاضانطزع| انعاش ثلا 5

 0 ب يل ا ا <مهنسد كي 1 - 6 4
 يبيك مترا 5 2 < بيراح ] ١ ا

 - ِ حد كحد دكا د - نر ب ير 7
 < 0[ كسلا حال سا ير 5 حج عسا 525



 د 7 0 ٠ - ٠
 يا 2 3 0 0 ايلا

 هب 2 0 -:-77- 0_2 2 هيرب 6“ 0+ 2
 هي 3 6 1 9 تكي 3-0-2 اه سدس6 قه - «<لنيمي»-

 ) . لت 0 4 7 يي. *مج

 5 ل | اووهها> دج 0 اخ ا هك
 ل1 0 د3 7

 هتااككزال الاف ةرادذنءديهزعنبكس كهل ازعمكعز ةومهزصرافصلا بم اهبطو لنا بالاى ابر

 هيرايالفء دز ناكاناثال اق نفذ دلي عش نمل ]مب هال .ناعد هشام يراوح ءانم نكت راشلالم

 رلااعش ا نال ك قلاب مل ازعدت غندوا جزع سازهوتتم انبرحإزع صل ادسنس انقلعس بمب

 هللان) اناني ان نم عيزازع ايزل اعدعس بعيرلاب يردي لان: ا هتداجلاب للا

 باء هل هىاقلا ريان نحل انهوضمدت أمي هس اال لادن عداها ذنزئلازع

 .نيرعدبازعإع |ك انزل اثر وباتت كلذ ناقوسمد دل افوهتراجالو مابي اعماطاللوقي شل الص هت ادع
 بالله يي وشن وذلاوراسو لاو مشا سدق الوسدل اه لاقراشل المش ادع وازع هيبازعديز نينبسح ا هللا

 ةيراجوا اياز داكانالضزاعزازبا ليام
 ابن .ايلا جرخاد اروتلاوخرا ثانلإواغاءام ئه نادارا ذات ا|.ّيلعن يح انه ناكر هياز تاك

 تاكل اة اجزم ةيدايلا يلمع اتالم شاع ارعروفس ىف زب ازعون بمن دان نعزي ا

 قلاذال اناث احش ادعي ا زعءازر نعوم ازعو وهام عاب بييرابالا امهعميلو كلذ ىرب

 ١ بيب علا .انيانجدذ دبل اسير! ليان ىلا ناداه 1
 «. | هلزجم از نابعر جوع نعد ازعتع أك نيتياجنزم ماني ناك ارت فلعتلاجازعدانسال ذهب
 اهو ةبملءجمللا(ل اليسا مكان اتحاد نينار بتل ماني ابا ل ات اش كاعد
 ,كاقاتلالعشاعاباسملازبقحلاس كي ةلبتا]لباقمإتلا ماع نبكي اداشسالا اذهب لكك ب بعلب
 مغ هاهنلاذ ماتال ]كالعلاةدكي اردنا ب دال اظن ازعاج
 رامعنب «وضمازعهنعقاز انبازعو عزا ١بصي اطر دتسو ةلّسل البس عابازمرلسوذلاطمبطش ]سلا

 ىلعذاهم ناال لاب امن نر محا ا. لاتملهأق اء امل ادييالورشسل ذيلها. مم نوكير تلي ميرال كلان

 وااميش نوكي ناالاهرنا ذل اتةناالا شيد اراعزب قس |زعناوف جزع كتل از عن عب وميزبا به هنن

 ىلاولعّس|إصشالوسول اذ لو قبشلا فتوي ذاك ز عينا اةنهوضمدت ل[ < هفن طاع

 4و هفنالازموليالذات ءىنجرلولاجزج لم ناذى اءىزلا !«الخازمل تنيحراتحادقو ةل مسام

 يانا اكيد ءالاتماكا عز ايشضلاوةنطلا] هدام الوخدنانفامجدون دبلازمدهي لن تال قدا لات
 رضاه ستزبح ةءايا وكت إل الانرخ :لالعشانكعزإز انعام اي اًمدش ءالتماءانطل ازبالم نا وهون طكلاةنمبلا

 | لع الخ التل نالفمر ركن مال لا دله ذي نار يال هجر اتل المزن كو هل غصومو ملظت نيحو

 ملا ولع هلل سرق لوس دوموال اة ىر حنانك واكو ةعماجل انف لاوركك اند انتل ماثملاةليلك
 مازمء ا لمصر اهلج, لضإورل تتح اهبنخ ملحان كتييمو ل اناخداذالع ايلاف اشلايلع كا ىانلع

 ان ةنولضلايمكس هيل خداورمفل ازمنوازلاز مكس كراؤزر مشا !ءرخانللذ تامض نانا كراذوصق|لاكراد

 دنونحلازعسؤرل زمأتو كت كتي نواز لكاهكو ل انتر ملا رماد ليج ور يلازم نول فل ايعبس ل علؤنأو
 صمام ءادازمتل او ةربركل اوطماو نابلالزماعوبسا قرم و مل عن امشاورانل نالت ثمادأم اهبيصي نارهرلاو مانجلا ا

 درت ورتعت جال ىل اد ةعمرالا ديان ههنا 3مل: لعل اف ءابشالا تالا

 زارا الوُمان الجمل اخولنال ةطمازيبختنملا ةحان ةرعيضحتو دلول انعءايشنالا ةعدرالا ذطززم |
 تضم اذن. ةدالاولا اهلَصد قش واهنطب ذات ةزكلاو ماناكيإ طتل ا لطشضا ماذا ام هنمعنمت |
 اهنا ع ثامن امانه او ن ول !نافهرخاؤءطسوورهشل الَواذ كنا اسال عاب لا مئاهِلَع ءاؤ هاهضح ١

 دعا جه ناطشل لوح |نوكم ثفول انلل د دلو !كينيوضق نارنافرهظل العب كقماعماجتالولءاياط دلو ىلاو | ظ

 3 7 2( 0 000 را يور رح ل راق 0/7 لال ألا دك ملل .لل زارزو#
 0 4 7 مر 2: افا ل 00 7 3 ع ما كن

 0 -. . اسااناتكمن لافهسازع شان[ ة يضرب انقضسازعجج هب زعم زمزم كك لاو مي جي
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 يدا امجا اان ليغ ةلماةوهشيكيلمامماطتال لعاب دلولا يعل ثروب جملا ارطنلاداف عا ا دنع موب |. ب هن ينك عسا
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 ةعالذ ناف ةوهشل ع ةوهّشلاعتفةدحاوز ةزياومس اكوطظزح تل هاكد رحنا عموال نان ماع راهن ال طع اب امهر هر كني ب ب ” 467

 ل اا ماعم جال ءاي نالطل ادزقضلا ىلا اكيد ماكس ةدانعلا

 هميالاعب احا زتسنوكمدلو اكتدوضق نار اة ضال ليل ى كاتم حاجا يديك ايلي

 فدل اال اياها نا تضع از اطلس
 نيبال ماماخخ العا نوقف نسوي ذ.ل اربال دلو اكتم وضغ نإآءافاكرةسدار غسق ن ال اذ املأ

 لع ثنادالا اهعمامتالذ كتل ماتلجاذ)طعاب ءامّدل اناره | لع اسبر حن وكف دلو [كسموْضَق نائف اما الام ناذاا
 مسوضت نائف نابعشسن ءنصتل اذ كلما عما لل عايدي نعبلشلاوع |نوكت دلو اكيعوضق نان افءوشد
 ذاك دلو اكو ضف نإ اذن انبوب 0 اعمال عايرهجو غتماشاذاموشمنوكمر لو

 دلو يوفق نإ إذ نايل ظوق يلع تالما عمايل ءايمب يعط عرساثلازمماهخكالم نكي نال عم |
 دؤجيضؤرلاليوفن د واكد وست نارئانةلملل انلاةدالماعماجتالؤمسف ثحوحاذإ داماس دتسايئمامفان ١

 تبغ انجرخاذانالما عمات اللعاب نيطابشلناوخلاون اكتر ذبلت |ةسورلاوبلَعش طش لوم اغا
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 | ىضقن انني ةلبل عماخت نائبا جل عاب كيلعرل اليكل انوع نوكيدلدتدجوضق ناني الو مائل
 يناير لزق داماس دا لج تنال تيان درك

 ابقإم زل اوكا توكيد نكون امعّش اهب عيالر الوداع تاومهااكارل النا ةداهش د سةداهتلا

 نمل اهوا ماكل زم امكآ>نوكي دل اكتدب وضخ يلا ةلب) كلها نعم اج ناو لع اي نائل اوةبيخل نيىناسلا ل ماط

 اتق نوكيك يثيجوتح نرتبال ناطبتل انان دلو |كيووضقنف ءائتل ا دبكل نع لاول هنود موباؤعم اسناد انشا
 | ناواهوفماّلاوقاييطخ نوكسرت هدلو اكتربناكورتمجان]بلاهسم اج نوع اياد او دل اف ةمالتسل اهلنا: ةذربو
 ةزنالا اتعلم جا: يل اهَسم ا ناو اابو هش اًكورمم نوكي اذ دلو كيوتو قخرمسعل ادع دمج لا مويا تعماجج

 الدارج ونق نإ ((|يلاازض انس ل قاف كاماعم تاب تشاانسالا ارادت

 00 يملا ةضانتنس دقوا اما زال طال سان ماتا
 الفاهضماكمج|طعاماول دبل اس ننلاذ نادجويا الكوم ثفحلاو اوُتنولاءطست فزت انش ااواملا

 فيلا: اهريغ نمد لعل اهداف هيوعدشفل امل اتنزمل سالف نينونلاو محب ابان جي ناالا فاكتالاول اصب

 نزعل و ءافونمعلبض ملالحا هنموئمالافرعتسو هدوم | طوال اما اوا لبس اروماوربتل 0

 مهروما ثق فرهرساتلإ صم اهضو ارش الازب لاغداثل اف ءاؤعلاو حز امل اةماكل !قبرطْث ئوتل اثنا و هلع

 0 ياي فاسوف اذاوةنتفل اومكلذ ذا ةساةرللرومتل نمر نقر اتلاذ ءا اعل الوفد ميل اوحاو |

 نانا الند اونلا / ادّسلاذ نوكولا ةةلاوكم شملان ودباناودهجوف ءوثل لعبو ازيا تاك هحد ىف

 ا هناا ةيعاو امان اماني ايم منسي وختم فيكملا

 اسال اذاسب نوكيم هند رخا مال دب نانموبىقماذإمل اوعي ناذوجيو هم نيم وبوس عمال ابحر تلا ذصو

 لوالفاهعم ثحرخو ا جمل اذ انيدرا اذ اهل فسوف ثحرحاذ ارم ان نمت عاج ءائفل اداًيلظر مان الوم :يشلادشا أ
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 ام ا | | مالت المش ادكعز اللف لاح ناس شا عزم ؤرل اددازع ةزجن انيق ز عرس العز راطم اذ

 هن ل 8 بكار نانا: مدانزن منعا هزع اخدالااذهب كك جمل انددان ل اثفناجوعو زم ارء لجيل زان

 تل عب لا جضلا طول اكل ضد اب وهد ال ازعاج امرا المش اداب اد اسلام ورع يكاد ادصنع فسُوبولا

 ع نير انا كه | .| انام سيرجيو ازعاج زعدح اون وخازمإ لازم قل ةدالاب بمب للاب فاد
 ان د تيمي < اسأإ طم عد انسالا اذهب :بييرمدلا ع نوتتاامء اش ثحاهجعذاهتابلنة ةاملانضاحلاذ الانترا ساد بعل ازرع

 ا | المتاجر جزل انودارم ةاملاذا,لمتلا ذل ام شا عيا رعرلانعن مانم عر تعول انرازع ةداذذ نبازع

 م 5-5 طوالابياتل راع هل اد كعوال كامل ان لطحن جزع عم ازعةربل انعدم ا سد عضول |: ختنجا اذ لسابال

 ا ضياخلاز,ل ملل انا لامر ادع جال تلق لاق مز نرمي زع ةرمل رعد محا بمب نيذخفلانيباطلاةرئاخع |زع

 كه تصر هر” تءاانملا | شلال ادكعو انجواحلا كلو نعدامحز نعي ازازع ةدادذنب نمت بمب ٍفويال د اهتبلانيباملا
 : ا - ا ناراتادلم +ب.ازجكتو مي دانااق نان اتسع نيكل الطانبخلانانافجير لعام ذ

 : 2 . ير ١ . لاارازابررل امان او درل اا مرضا ازعل شس لان تل اعف ههادكع لإ عوصب د ازعّيزعطادسإن زم ميلا 0 عسل ل
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 2اس حم ١ لش خادكعابانلاسل اثنا جاطجز ماه نضال زجو يلا بيد انال انوفا داهقان يرسل
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 6 تق“ ير ْ | نينا ذليل لواأ كا :ن ايمي سيطةئاممو بلت لامن: اهديك ل ]عام اثنلاوضن اك ازع

 د يسم ا 1 2 تي ناأم لع غمجي ماظن سالمل زج إما بمب هتاملاز ركب هانذ هتف ذاومئ عل لع اهلج وحش قسالإ ع
 ادن |كم سيان انمار مجولاف نجد ءانداثمل لج ناناد عرضا ولا زنوج نينيذهلا خلات

 انهيت نأ امياسسس -00-- عطعبو اناثيا
 ار *ج 2| | رات الودكيازعتم زمالمل ا رعدإ لان عوض انج ملا زعر نلازبازعدو دبع نيدعحاو ]مت ازع دمع

 اتي | رومات اهب اجهل فتق م ايلف قش اهجكتءاندلاذا لاهم ايار فيينا مدافنع مطفي املا
/ 2 0/2 

 | ل ا | دمعو [نعنمطغم نيم عاج اطماضجيزجركيزبازعاشهساز عم خازنجإ هيلا بسب نعال |ثرالاب بمب

 5 -ق | | بعز عمرطاطل ان عاطخم نهد س زمر |ككء اش نا اهجواتايلغل تنتراو مدل مطشن اذار
 ا 7

 2 ا متلو نو وسحاب ازعنيطتبز عزم نجيبة موضتلازعؤ تلا زع تنل ادانسالاب بس زعبل ا
 أ / ٍ تير“ أ تئلادانمالا بمب ىلا مالوابال ل او نت نات هجدن اهب تبل هطلاعر رضي م ازعتلاسلا
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 'لرامارولظع نوكي نا نمد نإ تفتر ح ايه يالن لذوال نإ طعن نهتلا ةايلم- ل لتنال 0
 «هنادبعيف عيل [زعرل اخ ىلع نخيبوجعزبا بمب دب جوش اون مقوم اشاد اع ظ انكي جا

 3 نقيم |ككرهطلانارامدسبنسب نايلي مننا ناجية لم شؤم ازنسق اناا لم نعت ةلاسلاكراشنلا | 0-2 2

 كيرلا نضال ةالانعرن لاحم ادتضانادل ايل اءاذجم اعياد نازعد|اازع )وس سمه نع بعدا 2 ل
 00000 0 1 كادت نكانال اب ةيلصل كري تعن اهلتعل اهيكبانض ان بايت زل و غلا ْ يا

 بابذيضدت(ل ًأيييرسابالن كيعتبانوه تنل اذا ثلا انا: ذاهجمز اهناضتجإ صو مقنع 9 '

 تقشر ايل نوط افك تبيدمأو بابان ب دانان ةدانطل اكن ساقناتح
 توتا الجل رعت ل ذعذمجاوانأ سلات لمنع بيج لازهطمجن جزع هيازعل ع #مم

 ةصخينل اثةحلازئع اذغك مج ك قراني غض ا انا انها ل ا

 ا نقال ةييور علا نهرب تنزع زعيم ثدي عاشت 00 ل
 نعنع ندا عن ايطار اطصا نس نهد نبع بسم دد ابا ةراقكل كد نود نمدافنتسالا انما

 ةمراثتد قمن لانو ةيو داني لاذ اما ذات دي نأ ادراك ةكلدلع هالك يارعد وره ندداذ

 دافغتسالانافدوعيالورل ل فختساالافد حاز نيكس لعق ةسنالا وكمان د نص نلف نان كلقدانيَد عيرتما |
 هلام فادكربلنسلااطح بعدل لارعدسا أك راككازمنم يتلا اكون
 نول ازمفن ةعسإع ن لرعسد ا لكمال اهقمساد ذاهمتادناكنال اقنرطياجوهورت ماء ذاهلحر نع

 بهي عازم الق إبان ملاابدا استاذ ناكدادد عيال همويل ممسك شوقيدن :

 قردصتي لات تماطوتورن|ماذ|رمعرنا اس او لبر عرع ةحزعن انسه ا معاة وا زعاج انعريزع عاشملا

 ىلع زعدازعرببعو ازباًرعةراز ناجل ازع ةلقعنبازكهكعلذل إزعاج بمب ساعت ور انباب

 برا كيو معبشر دعب ناك لج صني اهريلع اضم اجوتورت لها |!ععقبلجرل انعتلالعش ادعو رع |

 هيلعؤشالن جلاد زب هاناذإ انف اقليم دانما كش قت ضرتنا وهو هتنا عمان مدداذ اونا م 0

 يت شنلازعو بم نيم, لاربع دودبعْنيدجاوإ ةئلازعةدقعز بزرع هر كعلذل ازعاج بمب ّط

 يتلا ب يهب ققصتباترد نضل عفاسباحذازمل 4 لكل الع هطال كيو زعيما رعد اكس نب نعول ّّس

 ثالزهو هداج نعت !اعةنابعان الاس متبل زع نابازح نانغص نعي از داعي رع

 | معلعتد سلتا تللع شادو لاند دعا ير هسا ديرب ف رتسسرا

 ثءاطكر تما ضاذ ل اهنعما تلاع شادن نانا اننا اسأل اصيل ازعنا اوفصُر عوسميزبإ بملا نزلا أمم

 نعمل »يمي تزننتب اش ضلع اللات ةداتك لهل تان تلئانؤب» ”دادلن قلة كل لسور قلبا لاقأ|

 نااطختماط عمت العلا عيت .رنعإ ل للص هشادبع ابانلاسلامىداماكل ل نعل معو انعم بار عزبع ا 1 0 5

 لائمالسلا |ّمدعاهدحإ ع ةدالذ عزب وزعداطجزع هبارعد جا هيج ملا بصي هنوصعدتد ئةو م نا
 ةقلاؤتلطملارانخالادق نيني نهنلاذ (ك لاه دوسي شفت نت كويل ل ناهس انهن شيا رعت اسأأ ير ا

 ى ةراتككانةلحو كلذ غابرلاب يلع نيك[ العتق سن الجو هرخاومطسد وفن الرا يمتلاب هدم دش اذ ١

 ىلوالاو ضلك مويا ووالد اممربلانانصعلا سر مضتي مجال تسول اما يول اذاانمدافغتسالا ل عرانقتالا

 هيعل داكنيولاذ الع الرع لي جتفلاذ هن تاق ياماها اقلط هذ رانك رينا

 تاتا كك ءاشلاشاط تطاااشقتو وكر « جدال هيضطابتاك اوه زءدواذ تلح

 ها ار ىلا 7
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 2 ينام و اي ززنال كتله اشم رهزاغ! اذ ءاننل انايتارعهنل اسلاقياتل المش ادعو |: ءدب اص[ ضسبزع نإ ١ يع

 1 :يزرانبلاو زمالسن نإباتل للم انزل كتلوج نأ وفمعل كلان لمزموسبعزب بمب نمزع
 يسب ب وبومبا

 ' لال دوفن كلور ايدالاّجإع ةيالا لال جوغن ءناهمدإ ل !نالوت وقعت ىازءاةباو تاررلاءذهؤاثنالالبل

 20ج المال ةالا طلال انتل ازمدالخ نرعمنعر كبة بؤس عد حازب هبي هنزحلم ناد اب

 اديك - تاالمأ كا. راني زدوزعن | عوضا إّرع هنع حسم هي مادقد ا غلخزمناكتربد وازع و هن |لها ل دب
 ! 2 تدع ذياماملا همن وضيف متل سجن ثنو اطريجومب امارس رايي انْ امد ىلاراشن ا امهييلعحا داك اهلا

 0 . [اض نين زعل اضخز از عوسمنب بمبي كل كاذوئش كيلعدل ل اةلعتلؤزتشدتومودلخد سؤ خاذكم
 | تحبي خختا 5 || ثيبلادوعضولالاذ ف ةامل اال زعل اسن عج رخاو رتل ياطش ادجعابادل اس ام نازي دان عوهجما
 5 "أ ]مادوجوذرظن م نلف وطيال امر كولمىلكرملتس .ملاواعمتإلص هقللوسر لاق توص فدوى لاففض انج

 م هين جيس يي يحمس | سوس |

 امر ظ / لطؤانغل ا مانعه بهزعشال ف نإن كت ثني راذاساال ناعيا جازم

 | ع يي: | | دهئنمان م هر تمب تش اككرحاونانرككش عر كءانح نوبل ذن نانا كس اشحن منول اوبلطاذ دلولا
 م يي ذكر ا م وجم ب لول !لط لال ايالاب ديلان طم عيالنا اتلرالع
 ١ ا 3 ب 2 كامزازبجرم دارس ووتر ينوون عر سل

 2 0 0 دن يطيق ان هالونم طول لوق هش باكر اهنلحا لان هلام ةارمل جت انين زعلت ام اراب

 يكب 0 1 ءانتلان اتا نولوتي ذة ئاراتل ايل ماوب الامل ةداللخ نمهزعمنع بمب جرفلا ندادربال مالم

 0-2 يصبو سس ا 0
 5-3 30 يا سهر[. داةنييرنووتهبلا لوتلاذ الخ مادقو لغم منش اكتر حاونانكك ثرحركد اننا رع الزتانلوحا

 عصب دع 2 ١

 1. تح . < 0 نإ غد ماع ركعة يؤم زع هنع بمب وعيا ملال اءىلا وص( أ ب همرسابال لا قف لإ وفصامثثعبل!

 011 د اان حبي هب سبا ل ناطببدذ امل التل زعلشل للم اركيانانل اذ دوف از انع ناهي داع

 07 ا م 1 بمب لش نابحاان نسا ميل لا رهز عا ءانتل ناتازمتل سل اةدوفسس ور اوج مفرد ربل [زع هنع
 56 0 4 | | ةؤسشالومرل ثلوج تلاه نهج معمل ةربدسْمئلا ب شاطزع نبظوازدوبزميوسوم نب سابعلازعدنع

 1 ير ١ 0 يا مارح مالاجيؤج قباني اغرةسودلاور يلم هبا سشاوسعن ان كي مازجونالعاشتل اشاعة سورلاو

 3 ننال م |١ تي وبوس ووسع 1 سم اقردل اهو ةشحمجشاحلا لن

 0 7 أائيبض ول ذئبطنعقلبالى اثرفبالال ار كباد نرتاح زباله اير شلع شارك نازك
 7 رد يجوب يح سوو سيعس

 0 دي بيتم | لالا عاام متسافد ماني
 ا

 1 عع يسم ةام نع للاومأ لانا الوجيز عام زما امان ازعلاضف
 97 ل اس هللا ظل زماشل ام شار عانس مرح! لازعدمازعقع بي كوب 7
 المك رار“ رم با تاز اكسر عيلمدانسز داب |كدلن او يركع ه8 اذنك خضم
 | ند“ . , نواف نمش نضل لو ةيالا نهاري ماب ذلام الشلاحي نعد اكل | تلاياع ادعم
 ١ أ اق 6 | 8 ذعطع نانا راو هضقانيلا نمش اذخائبكبماولافكترب كسل لم مثنناا ىلع مدهشاو متر ذ هدوهلغ
 2 0 ب ١ ْ هيلي للحد زعل بي ادا عمدا نبايمنال كاذد أي



 نيت ع

 ع «ناوفمز عزي نحل سم لزعرل» ءاش ناوبلزعو اف ناهيلاكاذل ان اهنع لزعيا مل |نت ن وكل را
 ياجعل عمرة شج نايم كلذ كا اف نححا امترم الخ ةمالا اهل اهف لذل لرجل ثسب ا
 :4لتشلو اوضرتن الا هش نحف اهو كلذ لشمال لله نجني عر نع دام عنع اسس اهحوزت

 هيلونمجائانلاسلاةىدان الاممي اعز فينس زعرك ان1كن عودعزباامب اجور نيحاهملم
 اللئام دلل دتنامااذ الايك الر اتاي نادسبت جفال كطارنال نأ" امونىلا لجو رع لكلا

 التل طاع ىلا !!للسمسل تزعج ايوقمتم لجن عمساثلا بسد كأي شال عم امل اوبس ناكنال كلذو
 شا اولادها زمام هللا جيس ةيلربلا ليال كر

 ةلالخمرْلاَرما بسس د أو يتلا الكلطو غل !ءانبلا نيب الاون داد
 حيال لهرلاناسالإ نيإزخ هوانغ كا سرع ازعل يسم مش
 ةدةنيلاةرقواهرفسو نيك ننال ديدين ايمي نترات
 فيابةحاهب ةليالد ةريغجومو ةمراج|لجرلا جرت ذاش اتعوبإ ل اجل امي رع دان عرج |رعديغو رت زمنا

 كيوم هي نعناؤمص حبي نعزي تح ا بسيعبجيز ناوغم نعت جاب ناز عدئح أكو نينسعت اين أ[
 نئرلاار كك ن عيري كك نينرشعوانينس عاهل ىباقحةراجلاء نبال ات تلرال هني رع ةداذؤزع جي ني

 لا ةخولانلىلول لوي تلال عم كعب انس اى بسلا اوت جوت دحالا ىلع محك ةومندبوا

 نيلي |زعا بي ننس ةنااهجمذب طعاهب لخدي نال انسب بورلا ولع مناص !لوسر لا | 7 ١

 نما وهف بع اهي انصاف ننس شل لس نولبد نلت !ةلالع ثءادبعلانعوط ازع لج فو نعنع عا 2

 نلفاذل يل هدفاركب جوت نعل اتماتسل ا اعز عديباز هطمجنعريز نلطن موجز 3 عنعسمب 1 1 هةلا

 طقالزوزتنا ىلع عزمدب ازور جن ةهزعدع بييزمنتبيضنت محا

 مب

 ل ها
 0 2 ه- ب

 | نول اة تشم نادت اع نإ عزإ ا زعدزلتلا ينم ةنبيض لعف ناف نينسيرشعز مل فال ةيداج 3 نيكني
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 10 ا يرن - 0 31 , 3 0-3
 اقم شالوسدءارل ثا لالعش ادكعجلازعذ عب دازجزماننولازعدانالا كك هامش وأ كلا ف ا

 دلتا اهنا لاعورطقي هساد قاتل الا خد اهنع ب اانا مويناكر اس اذا رضدم هم اذ 0 - د :
 هبطت [[ صلانضمارعتلا لووك طم ساد( ,هلماث الفا كيش كلذ نمو ن مهن المثل !نسوظنل | |نعا 92 ا 5

 امض كلذ لاحهزمف نالت البيت نوطنلا اهلل اهتاإ' 1س او ماله َسالوُسد لام كي ذباذج ان ف]سورلاو 7

 ىظناما آول ل عش لصالح اة اركعىلزعةدانل رعاه يع تملا و هلم انايلف 500

 عضي الهلل نكرر نان قل وسد ايلات لجم ماخلق الش اهعس دان نبل ذمار افكدا | ات 0 0
1 3 

 /؟١

- 7 | 

 القزيتسعتاهلواه لد نافل خدت اكن ال امفاض ا نضفان اضن ايبلداثلذ كر دير اركب اج جزم | 8 2 و
 م07 ضر زر ضير 0

 دعاهلطعواط لسفارة ابل كرجل كال الو عار عت نر علطول 5 |( انتر يي ملا

 انكم ان : هيلعئيش الذ د ثويوءاهتلطيماو اوكسماناواهتدههنمبز ١ مانماكا جاو زالا 53 م 1 ١

 ظ مذيل ةرنلا كعمأت» ءاضفنلاساو مقاول سي لغلات 0
 انا ومار شخ وغلا مرح يرشلو ةرخل لحد ويطل اطتو كرات هانا ثمل ايلَعْش اد عين ازع وكت زنحنانع | ا 1 3

 ةضعبوا لماذ لج ]يفااذأل تلاع شاي عي يؤكس زحل زم يبجونمعنب انعرجو هنع 9 5 ا

 هم تهب اسوم نمبر لهم ثريا ضرا طقس وحب لنمعل !ل لاشك اميل تن انسيرضيرل ير ةكول هزم 0 لا د

 يل هيني عطل و فخ بابل عطقيشوحواطالاو كاف كل ذك داو غو راؤوف نانروبعأك< هر وغسان 0 ْ

 أسد

00 
 ل ْ

1 

 ا ا ارا ىال |
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 'درذتل افي ننالاو ةيتبلا ةبضل ا (سل ىثويرلانكتلئاهيءللونارالا ور كلذ دس نمش عزف نع دعأ



 . رااهيلعد ديو رلاايلملا ةثضوهبانلاةضراشور هرطشاوبض 'رىزففو روض ناو دم او ضراف لها زم

 راكم دا بغل لسكر ان ذىملا ااه نهسرقرخاشب و ويسب
 لِما ثاؤسش الو دلان و لاتر شل الم هادو ازعدس إو فيزعد رندا بسال ايزناملا
 الازم يفلان ال اقوكخوب نيبل لا نيبسؤل زو يانا اعيدجي هشه انوار وضرشالاناكأ
 ال اتدويدلا امم شل وينال ثوبدالث ناعانه د هيالو ماهر ثامسخ ىْْزءاهعردجول ة م انالاقو

 هبتنل غد عاود الاوان عطير باسهل يباب علان أيميافاسوطد زم ةاءاخز
 اذالوتاشل امش ادع ابان سمسز دوف جاز ازهر يجز مهمل زعزع ةربلا ]كلا غدا
 الماجد هلادسعو ازءمهربازبشايغ نوصي ةةعزمودعز زعم |ككب قل لسوكتوخ لهل زعا
 الرينوتان الاتي ن تسول ماناارغاشي دوو نرخ نانيرطلا اذ. لارين ازضاييرك اسناشنأ

 : عاهة تمل اك للحل ازغ اراإملا نامي جاما ازحات زبد ناوسالال از يكءاشن نوداذن

 فك لتاؤشلا م كانعميلو ةزبالو هيجل مونت ام ملكيالا كل اهيا ال ا كح ىف نعت زعن اكسمنيازعأ

 دعتيماتسرل نر تل لم هش اد كمر زم حازت ازعل اضن ازعدس أك اهجدذ شا طولا ةلملا ثويتلاو
 يكونصي !نعاذقل اجانب عع دال دايز نبةدايعزع سبع نرفع هب اطعام ز موتنا | يت .وبدلا | ا

 فادلانرة1الم نينؤل ليما ةالا للم ضادكع ازمو مز طعزعق عز طعس نعبش دمر جومانلاوأ
 اصلا نان نه ماركس اكو ملل امل زهنبيوصل اوعدي كلذ ناف رمل عضوبريط غيرباغتلاو كايا لت ابل مما
 نت جادد نلجزعهئاثلا عه بتعلا نوهت بنل ارظعف هيلا هن اهن نابريكلاوريئصل ادجركتل هذ

 نجم يس و يدل ميمو ايس ونوح
 در (. يعمي بفلعم ف ايتالئائ دوا نساهم يل انهن ومي ل[ مب شازغل اذان هيدبدبلجياشمااماتا|

 5 -- ىف 9 .

 2 0 اتا قل ابل لايران الص شاد كعيدارغر اضم ضي زعناثجزع ل رعةذملا كك اعدل المع

 ل 2 ال تاواسرالاحّرلل حاد اهحوزالا ءانشل !لعرش !موحكل نلول امال ةريغلاو دسحهنم كاذامتاف هامصل امان |

 ا 3 18 ١ ا 7 ارث المج اال ثاشسؤل اتق نهنناكتل اداطناناوءانتلل ةدنلا امرا جوع .يزعسشا تال 1 تلرايلع

دذع ثءاكو ضيم ثدادا اذاف اهحوزالا ةملإ ]سيعرف و هديب تكلم ايو اسد ايل حارنال
 1 7 3ك 5 56 ءاووول امتنا اذن ا

 0/0 ب | اينما نبع او نيطم دن دلال العش ادكعيارع تضع س.ةييعيدلا
 0 ١ 01 مز تالل امر يطل انلمج ناو ءالتلل قريغل لبي ىلاطتو كر انشا تان امال كمة مجول امرا زجوباإلا |

 4 هاك ياه جو كت غب نان. دحو هجوذالا ةاملال يولد هني دكلم ادا عدا سرلا] ا لات هل
 نيعداحنب ف سوب نجح ان/ةججزعةيرل زعمت ملا ]كو اله ناموا امان َنُهْس ثزكتل ذات امنا ساو

 اذاونبضغنزعاذاوانتتلا نازكلإ] صام لتفاو شلاداتلاةباق للوقف ذا يرسل ْ

 1 2 7 اللا ثءاحذا دعاة لا هلإ لص قالو اسلامه عل رعت ا كن هنن اان ال نضكنبضغ |

 7 0 .ر , |لامفاب ناَهِلَمَوْلا اواهزتاذي5دمبز حر ءاج لاف ذرنهطف نع ناس ]لو اي كا هيد نس ساونا برع

 هدو: ليلا تالانم كيلااهمن لافخئىزنان ثمنصخوتداعثولخشالورإئَةحاص لا ةكنبوهان |
 ' طع خامل كلاش اهبل اكل ككل ثوذالقفادلاخ رع نانس يتبع عايز لا اكملفسام ْ
 :تفأ تاهت ا ق/لعش اد كعزال لات كدنفاطواغانانذاغ ل للان هيب حس |

 ري | ال ىلال ظل اهرائْنَوعسإْرَحْراوفصْنَعناْيَسْلا ٍنرضوااهِلَعست اتا(
 م ت0 بيس أب فار: طنطا ايات

 1 8 ايار 1
 42 0 رو 1 20



50005 17 1 
1 0 7 0 
0 5 37 

 0 انعزع

 : الف ةلمل زمن نم الن ةزعرل اسيل انتلاهلس تب انني لل ]زم نكءاناهن نص انزكدق رت تتم ملسدلا 0

 ”دانلامةدالذ كفن دهشت ءادقووحرتسار مق ا خدج ال ام اتاك نهاد لاتناله لهنا هسالوسران
 هلعشا]صش الوسدل امني اود عطش طول اًمن كسومامو لان نالثإعناممشا ا

 لاي فززمم سوا زماحيندت ناس ةزلاءنه تيار ]اذه اهجئر لج ةلمل ان ظانسكان لسورلار

 00 ب انسميلا هال نم ْنعرَجا كك
 |مثالسفالو مل 1 موا رز اطلب تصوت كمن ةلنقاهللان مش دنع هد سنحان اثو, تسيئسان |
 هلاتلالعش الك يلازع عيجيونعنعناث رع ةربلازعةدهلاأك نا :رلادنع جيلا ديانة سورا ولع
 ئح كلمه اربااهيلقز م نيالا ءماةاةاملزجلالوت بول او طعس ]صم ا

 ايات الون ضي انعتمنميلع ندا هزصإبلا هي نهدحزعمدمناإك هيدا عجوزا

 ٍميصعتالو ىبطت نا اهلل امض: ]العجيل اقحاسش اوس اْضلَسَم 0
 بالهنا يرغالو ثول: لعن اكناو اهسضن هنت الو هن ذاب الا اعوطت موناكو هن ذابالا هنيمنمق قتلو
 تلاع اهب ىلا عج حيل ادككالام تينا اكلم تضرالا رك الا مو امس انك ما شنعل نخب ثجرخ ناو
 يلع ىلابضنلااؤحمذ لا ةلمإءاقج اً! .ظهل تل هلل او لال تلال اقجرس ان |طعازمث الوسم!

 ةوبامتشلا(ل د أدي | لجت قر كلما قحاب كشعب ىذلاو كاض دحاوز د امك م اكوال لإعل امزثم

 هللادكيوانعمز لا يجنب و زعزع ةزحي ازبازعق لوم اي زعةربلازعةتعلا أكو هيلع كردريجبلا انس لع
 تبخل مضار !عجوزلاوحام الوان كافرا سورل ! »يلع نإ[ صرت السر ىلا ةزماخ ءاج لات اشتر الع

 بيطتنإ اهرلغد م ذادالأ اهتبنم الواع دوطتو عين ذ انالاا موصننا ارسل ل اًمفءنم يزعل اةكلذ

 ينل رتح كا نورك ارهيشعوةو لغرإ ءاهسضبزنهعتو افي مرح اب نيزتد اهمانثزسحا مرسلة واهبيل يطا

 | تياناطذاايارعس أ كرك دام وكاعااهبلعرةونح كااذ نوثكاهومجيو كتي نازي انللذزء كال قف
 جاما زحام ك اقتراسوملاو يلع هنِإِلَص فال وسر ىلاةلمانناال اتيت لع هسادتعي | زعريصيوازعإزمل ازرع

 لل مدل احل ]افران تاحض نانيتذ امال اًئيئيرطشالو بقرهظ لع ناكناوهتحاخ ىلا حت نال مف

 .حارعتم أك دبا يمد جعل قحناب كس ىذا كائنا ثا ناكئ اطالب اغا العوم
 امحيؤم ثناب ةلما انتل العش ادئعوب الات اة بالي | علان دعس ع)يضنل ايزبع كين عكاز زع

 ظ لستفب وح ةؤلصاهن] نفزمل هجم مريغل ثييطت ةزعا امياو أك ينضح ةولساهن للقير قسط طخ ا ساؤبلع

 ١ ذل تديمغ ادب نوكبن سنع لاب لع اك كلمنا امي 2

 عن

 00 0 سسوس

 ا ايدام اليخ اطيالا ادم َن أسءاليخددا هدانا) سل اوطخاسا هلع اهج وز ةماو قيادبعل عميل عفرال

 دل اعشادع ىازعد ننزل ازعزاب از عكاز عنعت جنط ادع رعت

 نوهر 0 : وأم ءوذد|لجددطخاس اهبلع اهحدذو تان د ةلحاو مايد امه ديعضب وحر يلاو نق الدع

 نانو اع يزيح ازعماذوج افزع هبازعظم ماعي] لاو عاطاا وسد !زعزن انك ايدجا ف هدد عضو

 ةنلجلاد اخو ءاضلاول اجلال عداه اهل ابك شلل نسوا ال لات ةءاسنز مسحالا نعطي دعس

 روع إضغلا ردع كيف ا هيض امجعذ ىذاز عكا طر عكا |ملااهحيش| ايس ذة فنولام

 كينالجل اداهجنداهنجلا الاله دداس ال اجل العتك] زعمت تال نلت ن الوحل ا زعراجز عوازل

 سعباب ازعك نىسومزعن اح نع نع)هسرعةّلمل أ تع انا المس ةلئَضّوحمدورل اما انما“

 أ كلازعج إلا هو نع جازعتع [ك انوطقمال رم ثيدحلا هي أكل عبلارسحت) لل اداهج اقرا
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 . : | شالو اول نراسومل اريل هال ص لسان امو> نال راسل باعه ادع ازعل نينا سنع يطع
 2 هَ 000 1 1 دعما لل هليلاد بن نامت ماا سلاش لسشال سل انهن نجرب ااا

 "ب اجا ١ قالو سيلا لان ثلوج زعير لعل طازمتل اضن جس ازعل زعةتملا |ك اهجيرل
 1 | تاكو ثم مليجب ازممساذلانىسو نعد مأك نكبة زازعمانكتولسي زوال, انشا ]سومو
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 كابر مابا دنمت: حمود لاز "الف تااضمبل اهحئرامىعربولاةإ ملال انسان ابد اواو

 هلاو زمّقشل !ابارمهبازع نا نعد مانب ةيع بي تالا أك اهجدن تيم اهنملن كاد

 ءطسابلاب لاش لت شالوس لال عرش تالين كيش باش اكعد نعذيكسا

 5 يا ين ذاهب تدوةلما انبات ندال الان كي جننت هل! ةضنال اهجعز نزاريغب هتان حرت
 نت كني | ..| كت لاب ش ادكزمسازعذيبلازعتد هل كهل عجق تالا اتا لول ذا دا هجن
 | هب دي >-| [|لُملا العش ل سش انهم دم طعراضال زلم تال اين العش ادبعب |زمنانس يش ادصزع
 م  ةنب| | تالرسملا: لاش هماطانادلاتمدقبوحاهذيزم مقالنا اًهعتلماملادهمنعاوجضعب ىف جرخ

 |[ ِ 2 #2 .#اناؤ اع همدنبلا نو ديو حم جوا ناذادمعد عيغجدذ نانا نة سرر اذيلم شاص
 2 ب 1 تلات كذبا هيل ان مرافل لات دسم نويل كاب ولسال يول اؤيبلعش السقا لوسدلا شن
 ا كفي , 2| | «دوهساناه مال كان دقيلان إبلا ثفاطوبانانغل اة احد نعطاو كتيب ةيىلجال اشف هدوعانالؤمأذف
 كج نأ . | دعما ةلانإكَيرل ارد مْساَوَسْشانوسر هلام لن لاث كجتبوبلاو كتب ؤييلجلال لان
 2 تأ ٠ نعنايضلا أك ثداطت قداب لشارع هل ادعي نعم عازب كلو كبيرا ك تعاطي كيبالو كا فغ

 ترك |عا لوشنم لالا :دججلق سوما ةارل ازعل سوال الوتصما دأل كت ل قائم انه نوف
 يك | | نانن شانكس دندن ثمياكا نط ذلعكقحن مظمانايله تح لوقير لان اهمنجناذ ا فلامنم
 3 | نذإبألا اه انفر دنالو مال ربي طالوت د صالون تيؤاغجعن عيما الريل انماط تادبع بل ازع

 'ء ١ ١ تلكجسردعفا باني ابي اهتلقتلسواهيدلادّيوا ذك شدا عب كي فال اهجعذ

 7 هل | ئادصنعد]:لازمدسا زمتعاك ريل اناهجكد نإ فباثشاهل امنا ذ انباع |رجسيزم جاد
 9 0 8 أ لمع يشللمللإ اَكريَرَسولاَو ؛لتش ا[ تشائوسد جلا شلاياوغم جف ارعوعجاراجزعبلا نب

 ياخ نو لني يكل اذ نخر ةركان امن كج اذ نارعطا» نقدصتءاإإ اش ابل اف نهيلعنض قاضي دان
 ! ل 0 || ياام كت يغش ساطاف شا كاطع ظل ا:

 1 39 1 7 50 ا ل: سيلا زا زع كغ اؤمن عدا رعت | نجاد ذاوج د ذاككت سم الع هش قس الوسد
 فل لرب 1 ا ا انطق لسه زر ا ا ا

 ا رجا ويس ار كتل يزكتركتا مهجبطح زكا ان مجول وة ول و ئكتيلس
 177 يبس لا انقر كائنا انمىيل انعم انالما اناهمال اجت بلاس ازوُسد
 2-5 0 "يأ | ادام للصم كخدائّرهل عب 9 .الول ثائر ثاعضجضمثارلاون نالمال امي دلع

 3 رالي... كام زد برسم ناهس ومالا وسينايتلا تاب تيشانلاينسا أي
 5 7 قر 3 اند د هلع طب دقي + كوجنواطقإبخ تنم ناو كافالي
 1 0 ١ ار المايا تلين وحرصا ز نار مَع لما وح 7ث ورمل و ا ! ١ لك ايف م1 بس

 | | هت شاد والا كي دا هذح لمجناراهو كيو هقبشج ل انا ناكملضاذاعذلا هجين املا |

 23004 ولع هللا ىحزع اتسم 4 ديك ىلا |[ ا عشالان از لعذ لما ةحزعب شل !بلحش ادع ايزي اناس واد مض بدت نادذع ة]مانناك

 | 77 ةذض ..[ مسلسل
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 2 "نعل اروبجن ورع نع نرتحي ني |زعذ اذ وما زعم ازع 0 لجو كيواهنطب | 026 4 2-9

 اتحمل ثمنا ةلمل لذع جحرل اق جزعتل افراسورل انعم 1سم املا ةس ان اجب لا رثيلشابّصا ملل حم كين 1
 10 ل او فال اج دل تحن اد عيا ححت :ملازم ءاعو برأ ملح

 121111111 د رو /

 َناباونالاءنهثانان اب سدقد جمرملا ال اف ف افعتس الاي دإلا نلث ا انسدافتي ل مبدل

 نعنع أكو مومعد وجود“ دنامن نال انهندبذ اال منو ربال اردص هنيتياتباتن عضو هاما

 وحتملل ناهحدزإعداماّج انباع ااعش ادئعولال لة لاقرتد دبع نيب اهذزعبت دحر هو عرب لج ٍْ
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 2 7 ظ ذاتملاءنهتوقبر ثيرلاو] خل قرار نمد دش امتي ن لو نالو فنا نييؤنو ءاتشلل نعي بالا اع
 أ ةهكاتوكيالورب ندصت ءاش ناو صو ءالش ناو هلكأ ءاش نافرتوف مينم نان كلر لقيلو ىلع موسفنر ب توف ا 0 ْ

 راس مرلش_بال ائيشكل ةزمم ليفي نا ءاعطل اذ | ضن هدنعدّسلل نوكم نأ عديالواهنمرل اعمل ٠6 ساع ظ 9 10 ْ
 ثيزمل :|ملا وحامل تلق اقرةددبعن ب باهش نعش نبحوبزعيشاط نرمهرب انس ان نبل حسن مايالا

 اهمشراط دسجهي عش ايزمال ىرتشن نا جورلإ ويني ادإ ل |لملو ماذالاو نول بل ان أبا امنع
 دالقوهش از مسلك ماذالازماهل ىرتشج ناريدإملا نوكي نإ ]تجورهشاسيزك ة لهو ضو ةيسول و ءانح انمابؤشد
 نيم كنارطل لع لينا ثوعل ازماض دنع ناكواهتشيعم ثزرحا غر شنان اناذأهسفن نكمل نما ةاهيكام

 و بوصاو ىلالّرالاونعلاومُدال خام امل |مّذَعَب سي ارافقاو تابرغقي ن[ شيا كور اكورْلوَم اومب ةمصل رج! تيلع

 غلا بلتو عض منن يظك هذ: نال تلايلعلوقن دش ضني طل ناب انفوكذ ىلاءامد لؤي

 ليماكت اكريراجا تل العش ادعو اوجدذلاةراعز وي نئلشس نلولهيزعن ايءةزع لعن 2 زعنع |

 يميل امش الطس عر ذا اثغاه رغغأهنركا اهنط عيش قنابل انانحالا امم تضف نيل ا حال هنن
 مادي /زعتسايد ىو نعنائعز منع اكل يؤ ماكي كال رمسيف الهلع تنم افوكت ناب طسو ف كلمت
 رالملا نعول ازعجازعز ]كة رجم ماو لك ءانتلاو مديلات يغسل اذش اونا اها ننايلع
 اهتالط وبال نان ننطّوحَم [ملايرجلاسمالسوملا بل عش لس اوس دل الاتات! عشا كح فازع
 الالكتنع [سولاب لع[ تاور للا ة|تفيلوذمجمبازعزعال علا ف هي
 دلقنمو]جوٌرعل اوت تل اعمشا ادع ٍضالدلقل اهل ادع حور ْنعنايثعزب بل امنع اضفناّرع عرغما

 نير جو د عزب بسيانمج و :رال او ةوسكعماهرهظيقباساهبلعئفنااذ الاتش ءاثا امن هةتدررلع

 ثياقت داب هل ثبات الم ئادكعي رعي انج ن] يضفلاهوبد يو نعدانحنينلخم نايعنبدانعزعنان 5

 فودة لاق ةامل ألي معين اكول او نيوبالا مشت طال جازان لاذ جاند ناك نعننل! م١ ل

 ملأ ةلالاو مث اذا اهبلص ماما .هطمدافتدوع ىدابا ماض انك ذا تال هن ادع نع ا 0000 ظل
 نررننن زايرم اباد نا ثيدحلا اذني تو دال نيبو اين ديدي م اخبجرل اقمز طع رجالى تعي | 3 ١ ا |

 نا لية يلعإمزع هئازعتع نر هجن عن كتل ازرع ادّبعزم هيبازعناننعبونجيزب بصي ةزكل اك | 0 رار 0 م(
 لارين عناد دج نال لدا ءسساهجدذ ناكو هلع ا ١
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 هن رسح<ي

 1 "تمن م به| ارخاطساهزاع / |, لويعن/ناوف حراس بمب كيب اهتناخلظب م ةاملارال دح يمي اراسو لا لم قس

 ه0 بسحع ين هرب |ذكيلتيسم ملا نوكاهبدزضال نرريلاهبزبال:تاومهئالا اهل س* ةياشلا ةالا.دشعنوكي زجل لزرع

 ا تيت ش ١ دانردل وكنب ناوعسزعي بت ن نجوما بمب كن ددجاع؛ «ناكويشا :مسرااهكر نالاتامانللذ ىف
 | تعم. أ اناعتشانانهتجوزنسودس هز! عشا محررات لح نداشلاللات كي اهنذاب نوكين الا ءرخاذ
 ا 5 باتخل كد اناولا نلركرخ خلوا وباع ش لس شالو لات مو اهل ميتال جد اهتيسانكلم
 ' تعم اهوض ىقازعدتج نعاط كي نيئشوملاؤاتقلال ديل مال) كذوىرخاقم اهدددارناززلاء ذه

 : . امام احن اكاهباسممتب انا عطب راهندوعىراوبان اهسكتراف ةلما دنع ناكر لورا تا يلورغمج ا

 : | ٠ لمان ذلزسلا لنزع هن انيديتاةدرماعدي دككمراتلالم نداشنالا 4و انهنب يا
 ١ ضيفو اندوحتو ةلسخ اوني ابدتتا منو الان دكلصاوسب هيرمان شنب كلم
 دئالعممو!اناوىطتاملا اانيالف» ايلاَبَوصِب فلال لجكماًمون .وقرم ةهرل ادي نوكم ن إل يتير كاموزنلا

 : الس الوسر لاهو ايان نبدي مل اءاسامة هل ديو الحيل اهنال اذ لصالا اهنالا

 , ١ تيت اوالاتدي هنإلس افا اعذص نحمل ههاملا انف لبحاوهفاممالهتلالايآسوملاؤميلم

 ا | هيتلاللت لوز عناناشو ال عشيرل نار شل تول سن لعشا از ثار ا/ههلالايملشلا اهل هن حن

 0 . ميمو موب يسم سس ظ
 قف ماو ا بجز نعهببا نوبعأاك جاوزالا قكضلا كتبم كدم أي دداثلا لهل وبني راش ائاعا
 0 ل تم يسم اوما !ازالاسلاقزحل بقع كبش ا

 هيت | | رك كيال ااه هذان لاو |تبالف تصرحوو ءالنل ازاول دهن نااويطتشيزلو ]يع لوز
 كحد | | اذن ك جلا ةرعالد خاف وضخ مامر شل كل مش ادعو الان يندلا الجن بوجه ضرك انهن
 ةعرمجرا د ١ ١ هادو ال لاطتدسقلابعبحاةومانعلاةئشاهذىدنعي كرة ل كزجولئساجوعل اانا ناومإمالا
 ةيرصتل> | | اساواتسلاذيةياوناولدشالاةعخنانعابؤو ثالث بؤشءانقلانيرككب اطاماوكاغءلوقامإ شلل ع
 قش | | اك ثم كاع مدقاثاحزاف قوليلي لكل يالف مضل اتت |يبوف ده نا مين ناو دلو قا
 3 خيل دتعاناتلا مل ةيكللزعدز للا بي صه نعرمازعتعاكك ل دنمزماذهاةفاذلا ةوبخاو
 ' ١ هلولهنانتور هليل ذم كانط نبا ذاتزهتبت ملال ذهن مكلف دنع ثِيوُههة وت بوارل لجهزعا
 /  كلذدررتازا اهساكرل داماس مدني اهتديل ذ اطدتم ثدي دايططاممال اظن ءاانش ف
 دانظ | | ةلصكوزد زج :للامتمكلوفاذغاريتغ اجب زي كتناسم :.بازعاشولازمانخام كك
 مردسكخ | اهني و كلا يزال رانا ش ادعو زرلا رام زم ده كمن يشف انا لب
 انتا امرأ لوتازمتلا لا تلال شاد ىلازعد إب قنبر ازمزاكسئبازعناؤفسنع نب بيب مائانعبك |
 يد | |(هلئالةليلىزالاولانلكئاهئايدا رهن لاةيؤشهلّني نال الرمل انهيد سلو نات النكت ْ

 ْ اهبزخني نيحاها فين ل امكن سراح جوز هلا دع نوكم تلق ءالث كح اهل عج شف وست عيدا يوزيتن
 | د دوك هلازعتلا سلام ةعّرمالملا و اًسرانكيمل ضبع زوضمب” ءانسن ل شفي نال لاي كل
 ظ 3 نيم !ميوزتنا ءاش نان دليل زاك يل كئاهتاين إلا رخال زجل لم لانمي سل ناعزملا
 نصا طع هللا لاه انس عن جريحا بسد امن هخب عزه ضي شفي نا ناكتلل نان: ظ

 اذامايأنشلت اهسرعناث دعم دحلا)ضغيل اى ءخا/ لع ةلحاذ لَضفي نارإ ]يلم اهلع جوزم مهرس امل ناك

 | دا مصر يدجبم روس يم هيام ئ
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 سغطنواونمتل اوتنكيل امون نخاف 1كرنجد اناثنت نموا 3 "0 رجلا ا ةنيطبدإللا ص

 نامل يع مجلازعلشسل انراشل للم هلل ادع ىلإ زعم تاغ ازعبنع ١س كلو هشيرل هليل ةليابالا امهندحا اص

 نااار انجب ]ءزو ديب ضب لنزع مزود لش نارل لعزحال نم هل لح امهندحا
 تيرفحل ازع زج ابق بيز عرفنا زعادع بمد ايا هتلثيكبلا لتضفي اذ سيم لنعواركتل مرسلا جتزت ص

 ابني ثناكناو ما عبس ! اناا: دهعرن لما جزيل سورا بلوعجيدال كتل فزع
 ' كالا اناس ناي نا 12 ةاملا دنع نوكزجرل انلةلاة لين عدح از غن عريمع ابا كيا اكلم |

 لضفالالعتاثلاوز راريزرمكش تاانئينهلاذلح تايب مايا ةثلثفاببث كناكتاوماياضبض اركب
 رجم ةيضق نشل بله نحر ارعربقني عم مان زن ناكتسو ملا نعر تا لع بيب
 ةمالاعتنالوة مال لع ة2اناوتنناهمهسفنةمال اولطنن اتمنا وءاث 00 2 اول 5 نا

 نعي هسننورل انكر شلشلاو لمت ةنالالع رحل اخذ شذ دنع ةمالانناكأذادمٌددع اههيلوأ حا لع

 للعم ادع يبازعيم هل ازعنان از داع ن يساعل نعنع بعد هسفنو لام ثاملاةمالل ور تنن

 ًالفاتنب ةرللو ةنمالا لع ةرحا جوزتتو ةرحل ا لعدمالاج وريال لاق كال عدمالا جير جئازعتلاسلاق

 ةارعةمالا جيت لمتلازم كاسل ائراتلا |هبلع الح ازع جز عال عل ازعناوفصزصنيشحلا بسيؤليل

 انمذرخارابخاوخمدت(ئ0 ري زكول هلم فيان شم ولم تةاهيلع جوت كولعةا هن تاكاذانالد |
 هيلوتتلابادلاس ل قياما ةبتعن كاد اد بز مر كي | طر عوليعزب ١ بيب ةمالاجوزتب ابا ذ قمل | اض

 انامل اق دهتجار كلانورأب اللة كاذ حسي ةيلسلاو: وكلاب هيدحاث فينا يدم لجل ازعاشلا
 تسارالن كلو ال ل|ةرضعب لم نهضت ءءاننج امج القلم لل اابانلاسلادالاخ نيرمع نعنع بمب
 اههينحانلاةناتاماللحبزع لاس 13 7 .نطع قربلازاعولعل زعدحا دع بست ءامالاذ

 ك”للط سال كاذههتش راسا كاذنوجااكامد نو اً كابول

 مي لاترتلال عش انجح ازعل انئمانمط منش 5 َنهتِجاطَدَ واكد لمان
 ا ا مر |ونلاولعشَصْش سلاف

 باير لك ماعم مدع ثوكسلابنهيعرتسل دام اًناكَو هم بولطم احول ءارتمالا مدعو متمزعلام الكل |يرعلا

 هللادجعيلعهبانس نحل اد بعز عن انازعك انيق منعت نيش اد كيزعتع كون هظاثل اناظر عوفملاو
0 

 اتلاف مداٌرمءاوحواخو نيطل اموال اى مدائب|ةضفنطلاو ءامل ارم مداولخ]جهزعس ا تالا هلت العش

 ملكني ذل كلالع نتصل مالاتل نبق د حل
 هيِلَءْش ادع رع هدُّرعهيباّرمْورملانزعةدعلا أكل اياهم ءاسشلاتاواهنوطب اهتم عابسلا نا
 أنتاولتل املا. هلخ نضال ذ مةم.اغناكضنالازعل ايل ولعن نسْولسال امل انراشلا
 لش كدوثلاف وهلال واسد تبألا ةمهنلا( ثيم لاين عشعس وكانو بحالها ذاهتم
 نينانانامإليق نفوهنتو نه هم الار هتن كو زركملهاد كنا اجو غش الوقزياشلالع قداشلا
 لتيقد شادعبازعنائس نش ادع كيلعان :دضق د قخن هوة هنو نهؤتمااذالاةزاتمالة هاهو
 نؤايذنب ,ةحاعزع هضتع يرتيوعا انصاخع نتن [ك اهلرزهددذو الاجل ع بنهومل ناك
 متللاعش ههادبع از عبط نع طزعتم نعنع دعرمعنماعلاو تلال هضم رع اذ للجانب ورع
 نهمزعو قالا جلاد ناف ءاشلاةروانموكاءار تل للعم ىلا ذل اذموؤ تلا لعن تم ءولامال املاف

 |دشاوهحورجكيل ثايتزالارمرملو كلمخبا# اةدشدانرم ادب اجيتعداسب اهرب اعقفلا ءاعفمل اءنهولا لا



1 
 3 هاهي يي لا يميل 00 ب ب ب بوم وب رب عسر لج 1 مس جم ا ا + دم 22 ١ ١ جنج 33333000

 تسلا هش زد اعاجمال متم لالراتلا اميلم ش ادكح فلو غجي نعزي تباشلا اسير بوسام وتلا
 | نولي | ضان ما تكبر شالدنئاوهقب كيلو لئاطد ةاملادافاؤلا#يمدذاواهل ابل خراواهل نت ضان دمت
 ٠ مككدلظ | ميو يس ير ديس يصمم
 ع | دعي نرسم |كرانكت|طمالا كنم نير نازمرخدانلقاوز كنازنرنهوزهضككانسا نافرتبقب
 8-5 الان و قعمن.املاملابرلاءذهب بكل ةناال اهلشر اتا اط نين مول مانع وداشل ادانسالاب |
 أ لنمو هللا بسمع ض منان ث فعشان اوشا سانتا يوقاذاوبإّيصلئال يصد ةراتلايفم | ا

 . كيلو تامر ةالاناماهل ار ملر اهلا اواهل اجي مدداذاه] عفان اهفنذداحا الهم اّرمة لا انلتتالانا

 37 | لاتل تلا لم ث ادع وار عتس الا كك اشيدوفسيل اهل ةماسل رح اولا بل كم مرادف انهت
 "ترهيم يو م سيو يدم
 طاوتل» ٠ | ةيالرو ل تاكيزءاسداولزتنال ملا وملح سشالوسسعلا غل نرخ !..ي لعد انزع دي زرهشسجزع
 ” ١ | اك ثلا ونزنال تنال شادو الات 4ي دونا نوسحلزنت ار مؤامونسوب روم زمول الا
 1 «يوصو مع ان. الاتي ننؤلا الالام اسنان علوسؤعمقملا

 نص ءادنلا رع رشا نع هسزع قمن كو غال اهنذ ناقزوتلا ة وسنه رواد نتنلا هيجان
 ْ ظ حس و سسسع رس

 ا | 1راتهللحنو ميلا سالات هو لاتدوعالاثر احل ازعؤطءاهبازعتوبز عل إل ازع جدزيز عال ني مما
 : ١ ه0 يم وسب يامل
 | ١ ةيركل ا ؟,ماين لهن ومل اذيرموعال اقف ءانشل ارآَسَوملا ملمس لس لاذوسيركذ لارا تلابلع
 ٍج !هيلونع |كركتلا ةركتي زمالك الكمون ان ثمل اب كيم اناو نجم نهرايخزماونوكوَموازملنمشاب
 يربو ١ ياك ةباقعذذ نهم ظالو ىوضلا ذنهور وانا امف ءانتلا دن ك5ل امل تال عطل اىارعغد
 | ةيزكاشيززتبعلا , تال اط نمش اءاوذّو لان تل العش ادة امض د دانز نيبلطل لزعن انعم ورع ميش لا نيقييزع

 | يبعد ١ ٠ ددنصؤعةزجؤاببازعذا)ةساخبازعانس|كككلاو ولج فقرلاةترموخيلتالود ذميطع عدا افا
 ”فالدعاد | سياق نان انتا ةروا'شموركاب لوقي تال ش ادكعانالسم مل اةدل اخ نين املس نع نكس بارع
 رع ا | 4 هيلا ةرشلاميلعض دكت فد شاد اوكا صان لجد نعجز نب بتوع نهوا
 ظ 2 0 | رفة بقنا تا نذل الة دلي ل ةدانسال ذهبا اان الع دن
 | |( لصلاولعْضِإِإَسْش الود ناك لاةءد دان وع ازعضنس ننيش ازعيدجازعتع أكن وملم
 | دليدإزع هباطص ارض نع ن اع نب زعزع هيب اًرعاع اكن وتل اخمْنهراشتسان ُهءاشافدب رح ادارااذا

 رعد فذ ومما ذ نهوُميطالور نجع نهر ايخنماونوكو رك ءاننوإ شن شااونصتسال رالي ِلعمشا
 | اذاذارمان افلا وذ ذنمطيالو ىوهلاذ نروانبال و ايلا هل سلس سالوسر لات لانوركتلاملا
 : رش مذزمااذازجل اناداهنال دعاوتلغ» وثداهجر ست االذواهر شبر اهبرطثي خ بهذ ثنسا

 د دعم جي مهما » +

- > > 

 أ ١ | قلضرطساول العجان عقرئازعت تملا كك مقل نك ريارركعت دو هلع بؤر تانللذد ازور جب وينرطش

 ْ أ كو نلثلةحادازح د فهدانلانجرم ذاهب افتر خبصخركا اذا ةلاناذ ان رات ااه فعج ىلا

 : تيك اذاةام انادي اضوذ ذب هويطتالو ى وهلا ئطو داثنال ءانتلا لانا اعرفي ازعاج

 1 9 7 ع لس 0-07

 ا ,5 /َ نك 3

 فل نيس ري ري



 ا

 بمس - مسمع

 0017 ل مت 221 .٠.٠ / واسيا و سر اا هانا د نها اتا انااا تمنح عم وحساب د وح دس م سس سس و دس ياو زد ل سم ا اا بم م د ح

 تيس بيوم سا

 : آس اا 01 اع رم نيرا

 اليعلاوث انيعلاو نانا اذ طا دلاذنمبلطت ل امتاطل نائمه دانلاف ههجورع اكرام ١
 ةدايطل لاكمال رابذي وعل اذه فخ نيد جوغمدت (نل ألعب اهببجف كو تاير لءاياو امانا
 ميلعتإَر صل اف كي بضملاوءانتل زم طعادبجريلبال اهت1سو الش ةضازوشر لاك لاتءدانساب |
 لايتم هر عيلان هداغزيوسازعناؤفسزعنايفلا 5 اا ادب هلءانتل االول راسب لاو
 ادأك نكد نقاناورب ثعتتنالكز ناجيوعلا علضلالشمة/ل الشامل سورل العش ]صش الود لاف |
 ايليتادكو اللات انطساإل ايش عمهلانان|زعكج اني زعد جازم تملا هب ثار اني ادحف ,
 0 اثعءادل اًزحوزءشإو جواك ةءاسلخفا ونقلب مزج هزعهالا عشت العومل اذان طالما

 رضانصيارهاط بوعي ايامي ب كاتس كو ناورتر كدا اريوعلا اضل لس ةأرل الثا
 ا ايفا لعَش إلسا بسر ل فهتاد الفلا مثيضخفانهلانمتاة داق د ثداطتؤدإب لبا تلالع 1

 مدع انذلااوُعيطؤساتلاشاعماب لاف ًمطخماشفد ءانل راسل الع نيمو يمل صان سفح ١
 انكلسو نك كالانإءانةعّوكلاهلانددداثدرأ ايد نكت نإ رهنانلا أع انربرب نمور ننالول املمّرم ك5 3

 ١ ,ركشينال نزع ناو نحال نش كل او مزال هل خزبللا |نوتوهش دنع ملربصالو هتجاح دنعترهل عددال 5-5 |

 ,همدادف نالت لل ند صو نايفطلا ل نيداعتع نان يمل اءنتفاهّييرشل رطغجو خ نيتب] باسل زعنم

 اهو هاا با نلبي ان زان سال

 ] لوقي هتيممل ات تل نو ماوعهناْبن غبحال ور
 | تالغاذ بتل نمت اراك اذئعت» ثاثداط تاغ 1 وحجم 0 2

 وري شسمه اغيتوجذ ثاززعلا يتسن الل الاداري ناؤهشل 4 انالئاننتفلاف
 3بلس ن ببال ابدل وم عصئاون.ثادام ءانشلا ةدماي لاق 2نهلح نقوم ونوع مأسدرلا

 نانا السراب هسة لما نافذ نتعطتسال ]جوز حش الارز لوبد لقائك شوت
 ١ اّساو موضالَوإ فال قنا ءالشا' وكم حا دك هر كسيصي ىذل رغم اننكتد ناصتنام ال اقفال وفعدان 5

 نائسْئيةغزع هسازعّق لإ ازعةن كلج اةداهش غم يعي
 ليلقي نيئجاتلا.ةسو.لاوربلعش إس هش الوُسر لات كو لان لتلبي نعل اهلازعاشب ْ

 نضنجرمةشانلا اكونت اذاني ومب غخل ال ذاكر نال لات هلال ودايما جيف [ككلفاولفاءانقلا نموا
 ١ نيازمل التخنازعرتمانلا [كدوسالاووثل افةماتلاثهنؤلاةزل الغلاة تب العش دش بعون

 للاهل شإ] سشانوسراةلائاتل او دمي زعزع جزع اس نب ازعل ملا بمياابسا
 0 اجل منال هيلا اميلي ميلر ديد اكيالىذل سعال بذل ل متحئ الملا ةزل للشام

 هيلع ادكع بارع الج | عون بدعسو عل .ننلاب امنع لع نةمنع ربا كو هيلج» هيلجر ىرحارغس لال اّببل ى

 | لشااانك] جتا طعادضل ني حا ماحانعا الا ايش ناك طور ولن اشنخاي كل عينه دعس ةزمال لاف. ةاياشلا]
 00 اشلاذةحناشلا ةلملا

 ا ا م وسلا 0 !سش الوبر. ةلثاس ةأمانءاجلا جلدمأد

 ,عجاذذ ابنت أيانالواّر دالماب ثانعدد اهلا 1

 | سببها ست لالسااذوإ المشابك هيأ
 يشع هل فاد يازجيإباذلاراتصو ثءاث ةتح اون اعاز هله تلن ال لع ا عوح ثؤرعد اهجدذ ٍثعاطاو ْ



 2 ين

 20 : دي 2

 1 د قييم ا داب, 0 - جا 0 ع م.

 ا 1الَش انعدام اكو نوهت مون ونس جس[ كاريزما ردن زنااقزتاا
 تت !ةزنال اذلجتلا يوزع كلذ الاعلامءانقل اهلا وبران اتلالوتبوتل كمل

 3- 9 1 مسامات ةسا تفتت
 - <. | | لوم لال التان ادييارمو ص نيديولاز عرب ادعز مهارازمتنم اك" ّن ّنهوتشن
 جا كج يل... دلال نأ رطل لزاملاب فيتم كل دن يرطلات ارسم ءانتلل ريل ]كولا عشا
 | 2 0س“ . مهلميلطلابنمانمزمدزعبلا نعام شادئعزعتع أك نالان واذ فدانا سحب طلز ون
 ياهي حب دبا. اترك ن وهلم ويدعو يللا: نمءاتادل] دانس س شالو ثلة شدايم

 ا 0 | ةحداب اسيا اكاياعبجماون اك قيطلاطسدأ ١ىثق نام الشبل افران لول ادار
 ١ اماكن اذاابوزمحدا ل.ل ونال لامر اتلاامهش ادع فا صين ءاسدنعيكن ازعريشج نركز م
 59 2-2 |ةلل الوم لانلات ات العشادكمو ارم يس نيدبلول از عدن اد كعب مهرب زعوبسعدفنب | كك اهنب

 2 ا ماتور ككتاب ل جنا فهن نجف: هانم
 | كم: خا تيا [!ءاخلإ اناكرةيدملابةلمااتنتالاز يبا بتتسالا ]تل يله فمجعو رع اكسال دسم يعني ينزع

 | مي 9 | ١ ا يب نوما جيبي انملهزمْست

 ١ 3 كن ثا | الشال افغسؤ وهر د هلم ءامتلا اذانرظن 1 ا'.ةماثاف وجون شفرجاخز وأ طب احلا ذررظع دهجو

 يا نيرا له قمن ناار اواو لعق فا ثمان فار
 امي ب دغر | اعياهيعةتمأكو نوطتسيايريجش ان ام0 كدادللذ موجوزاوظغجد فدانا ماو نب نيمو ا
 - 2 0 نالت ن )الا 'ضاماذاةراهلا ل سيال لاترد مج ازعت نعد جن مساهم ازعاج هيبازع
 تا .ننلتنازنتس علال: تان ننال: ناز رعند» كمدقال
 6 +: | ةمكأوبةزادلاجوحاوسابوالااتءلشللا در عنقتد يلع يقسم رعنبداهنيربلزم
 يحيا | قيتءاهمش )ا طنتالو نينس عبس نياوفو ةؤلصلاب لا: نخؤي لا تيلع تل زهر لامي ضع

 لإ <2ر يبيك | نيزاكناناف :رما جيوب لازملسلا عننا يفا شمات هن اد انما كوت
 ا 7 ” كن كي !دويتا كين ىلكتنا ةلملإ ميال انتل هشاد كعب رع عزمت |, محرم نما كوكا لف نسي

 ا ل مت |. |دهيوكمااناندأت الانا ادصِلازمةيبلازعتقملا لكن وحال ةز غزوان
 ا ني | اكرر نالاتتوع نلف كيلالاضداناموقانهلر ل اففمسنحم : بام هنعدب سور نديم قسمها
 ' 17 و“ ذل | اهططيمتع زنكي عنوكتلااءذمو نوةف]ي]آباط «بليتصأو مائئاك
 / ١ ا و ١ يؤم ونكمل طيز ندا تندر يدر لوا

 اير رد) زف | تهترونيلالا زهيد نيدببالو هالاةولا ةيلازماط ةارلاهتيعاط ذئ زعل العش ادعاناثلاسلا ندا
 ايل إل نإ .[هتهلاوسالانساهلا زاب سدا اندداند اسمع نداؤشاندانمتيثلانمدإجلا نعداسدشالت
 عر ا نيدو زعونبعيارعتءاكا هنن يكل مانوطوندبلاز ونيل ندداأي نجف اقوساه
 ارضا ورق |.( لازانيا اذاع نات دازءلجترللاعاسمل كتل ثلا لاطشا دبع وعام طما ضي زعديبع
 ا | يعش ادع ةدانزنج كني هزع لاقل نعزي اكدلاخ يزن وسم أك ناطدقلاو
 اجلا 0” ان هخاندعاعتم نيس أك اغلابزكلا ماظل ٠ةبنرل الانا يظامالا لانك رابتش الوقؤيشلا
 2 014 ن١ 2 | اهنهمانالهتيذندئالو]جهزعش م زعتلاس لان شلالعش ادع نسوي ازا نادم

 ا 3 هلا | أ زيان لافزرمكلابلمز دخن نقم كال ةلابلتلا باطل رم دزكسلاوت اان

 1و 0 | را | اهيعس المسيل ناك ذمنبدز كالا دج للبلاللاةرئازمال ملأت تش

 اا 4 2 1 5 1 ىلا 1 0 0 مر 1 0 2200 5 10

 000 ل ل يم ا : 00 ا 0 0 ْك نلف ١



 لتعم أو نءاث نا امان رطضااذ ال او ل اثب "طضا اذا اهمل القنب نال سيا ءانتلازمج حج
 ناهب تكلي اة با اجادرات الات ن مباع نازق دا ترام ش دكر رع لاك ءاشل ارم ص/وقلا
 ناس رتل ةلالاةيئن ره نينا ةئرل واط جوه شنرل نان :ةيرةتربط ناكاف ديول شف |

 داو دال [١ يزل زج تلا لاذ كلذ هتان فان نينو تلاو نيتكلا اكول انش اهني عطانالا ]وعل ره

 علمتملا كنس انناكاذانإل اوبال امراء زمر عض ناقل الش ادعي ارو جز علمتم 6
 ىلا اماماكت نوحرنالق الا 'افنل لزم عاوشل اول اهتءلوقؤ لاقل لاهف حج زعم زمالسل نعد فزع داطرلا

 بلاش لازما الاس ااكعو اع عدد از: تيرم اخ ؛أكب المنال اثم .ايئزمزعضي نزرع صإ ١ ب 7 91
 هتادكعاناثلاب لات ىاكلازع]ضفلازبزيعزيربشحلا بمب ةلحو بابل اعضت لات وماي عصي نأ انج هبا اء يي نم 2

 ا <
 حانجاويلعرسلة ما نوكتناال ا: ابائالافرهبانرمزمسيد ارمله صونلاانءاننل دن 0 :للنع تشل ام ْ كي

 بوقييغاقتدل ١ بي بازتسال ل قرخالار زاوج االول اك 0 مخ سس قرا شدا |
 00 كايا ذال انتل ازمات زعل اه انكتازيكل 2 5لاذتوت هلم :نيزمزنعمز 0 ْ

 م

 اوتو 5 لال كالا قاع ننعحازم يم و
 رخال لالا الولخ بالبشر قزج اتلدالو شان انلاسل اة :ذزعن اكس نزع | ا كس ل(
 و تكس -- - ل ١
 01 اارعدساو فزع اسبوع ل ةدوزتبلا ها العب ءانشلا اال دأاوجامالاةةيا ١ / يتم أ

 | تعناطتسنعنتعنىدتتلطعر افسلا »بمعاني ملا !وطسح رش لال اجتن انمةرالا ل ازعل اسلاك | ١ كب حسم. تي
 2 انااا: لزج ارجاع فادح ارم ةطنزعداكسيلا 2 ا

 نم عر ئالاز عامي هبا زعطعد نات هاك دوزلفبللانتانأ الاف كل طاق قط الداب ا كت ب

 قادة اجلال انوش خالا كما 2 نالعب هني لام .ناكلات لج لا مماع انانعشادسعنإز لا 2

 اك سلال ءاليب ومشت انريتغل نال كباس اءاشن افياطلامضتف اذا عيدنا !ر نلعش [[ صدسا ْ ا 0 2 0-6

 نا هلالسوتلالافن حدتل ا اشاه احد نس ناشر ليو عمراوز دمك ثنغ ثملكتا ادا شت ثسلجاذا | 0 1 يي 1 ١
 ك6 هبي «<يعمت

 ا ديم أس توكذنا باك !ملا1لافيناكمكلاازوبسرضش الور اليمانلاطتل نمترالا لوازم ري رهال ىىل ب تس ١
 مةنملاب ننتحماناك 0ةدحولا ءانل او نوثل اوهلنل ايقدايناث تاق وف اداكوا ةينانمتلا» يعصب |

 نزوإع: انثل ادي شو ةدمتول امد هزم هاج . انهو نيعلاءضساول هاج ؟ثومللاجإ ا ةريكلاةاناوونصكع ممل أو 0 31

 0 ل لا ا
تن او اهم ضب طقنو إنا سالا غون عزك بشل اود ”مج عياد طبل ارمض 0 1 4 2 : ل

 طابور انينانشملاب ن

 م 37نايفب اهناكث دانص هانعمد از فل انمدام لع انت ئاشلاو نونلا مث ةلحولاء امل ابوح لضع ضفة ح اتق / 50

 ١و 4/77 2 ماي تاك لقد ارهف دس ميقا ميغا ةزيئالاوروتكلا عدنا وناللاحدابل عا لالمأ 0 را“ رو

 زيا حن باو نيذرطلاب طي ركملا نال ناز طب دكع كل ائمْحِدَول ا اهئارطابر: اتا هبل اذن عيدازكم نط 0 ري

 0 لاشالا عج ازكت|ملاوخومرم | 0 ديضككس أ

 قزم |ك ءاضيلانان 1 كيدنمأو ةساةواق# ةرتاماوةيشلالهانس ل 91
 نهرا ال و يضخ عشا هناا لامن لل غهتانعع / ا ل

 دولنا وهيراشل لهشام عدا اميه نعى دعزانعمدعلا 3 0 06 ْ

 1 سلو ونا لاق نوهتفيال اوهناذا مثال جولعل اوداوس الها تاعااوةماؤتءاننا 0 0 9 ١

 هةتلالكا اس مواعلاةرتدلاهازبئ داون لمادميقنلاذ نيب كلذدمتذاناطد اولا | ديم.“ 0 ا
 دب ا انكيولعلاو ىرتلاوارنتلاوىذاوبلا ناك باالا نير ضو نكسقم الاد جولعلاو 00 زا



 هج ..5ي 2| [انمكتنا ايار انايتزعاتل اانا منا مانلاملاعيزنزعةدمااك كلامو امال
 نر اجا |( ةطئاكعاتالاتل ف تلازعنانانمكتانقمزعن انج وويمرامتءاأك متنلا ل ايلاع دينو

 >< د |. اهلي تايمشاد وباب ذي الخدذاالج نيتزمارغ للم ط ادب ادش اكل راج ارم
 < 1 هد <<. عجداما1 لاقناعيجانضن م ففحولف جا ةؤعجيفالا ال طلع هشادكعوبالاثماليولل لا لبقان هنجملا
 <.عاي. "- ا | مهلطعالاه يش نومنسيالهنبدلاطهاذاعيوط و غلاةكنااذلتلاطم شادعوبالافن تع موعماي
 :. "بشن. | ١ انكوالاطةنيلع انصار ذددومالارابلعاط دب عشت كر ةتيمئالاوةيثيملاةامل اليوم انودات
 .. تسنيا خ١ قفا اككانالو غلب ؤحزمئانب الدهن ذ نوبل حانال بالا + ذض اذ لم ك تنل طعام وبالليل
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 سول ائِاْسِإإَض هلل وروما غيك نال ش ادا ك علاه عنب لفعل شالا ول الس ننمجتلا
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 اناناس نين ادهن عن خس انندح از عوقلا كو هلال َمدش ادعو |" انص اسرع: مزح أكد اطت

 جهمجل معا لوس ناوراعاشإ 'لاتنلا لسد الكس 1م تلال د مياي فيكى ردتارالالَعَسادو

 نقريتاللد اعيش ثياب نك نال نإ اع نكس ابا ءالؤهانن عمسال اهم هذه عرس غيم احونضت دف بصق ما بر وتباطد مم
 ناز !ذ عم > نكتلوعب نينععنال و كلجر اد نكيذي ازمب هِنررتضت ن اذهس نّئانالدككدالو |ٌرلشعنالو نزال
 نيلاَماَطلالََولاَو عَ [ تس السر دب تاك امظخن كيدي اسمع اهل لاف رونا زعد دي عاف

 وة راب انسد دل نهر مقل ةمرعججل اك ارو ف. ءاناروتلا ل يمرر عيل نكيلؤناذكا في سسينا
 :مابأل نس طن لغلا| ايامنا [مءان اكَىتت ل لسطلا ةلهملا اي اجلا انملا حوضتل اورج مول انوكدتا ضال بدلا

 السر َداهيري نيئرفملانانهلاب كك ىدل وانه اهجورل لوطتف ولولا طلعتلف هل! ناكل ض هس نامه
 ا يي مم تيم سايبر اسس ياعم

 ) 3 1 ا ل تع ١ لامر
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 2 عر جس
 0 1 نمل تدرس ادا ءاصما»
 ةراعدإ ره نعزازملازعن ايعيزتدج اع ءلعلا هيهرسففنهيديإ اخد نار هما داهجت امم رش 8

 زها الوالي والم نوعدي الو ادخر طلي الو ابيجز همنا نانو رخل 00 1

 نميابيمءازلهنعص] اان نب نانإن نعباطخ ان 000
 هلالوسر نإ نالت لق فورعمف كنيضفي الو ملوث امنوردت ل ماا اعمل نمل اباوع |

 تال ولاب ىداننالو عميل خالو يحد دعيوتنلذ تمانا اذا اويلعتم ال لاي :اَسَولاولَعَّساَرِص
 اكةئموشم علقو وقنا دش دخولا طخ أي عرج الا ىنلافوعل انه لاك مثلاتةيجان لع
 ملال عياندكم اتوا لَعْس لص شالو غنام لاي تلالع شارع ان عناب زمن ازعميازعاع ا

 العنب ايش كالا نيس. نانا لابس
 ضايج ذضتساد نمي ف فور عب كانصسبالم نميز انين هي هنب ,في ناّسهس نيت اياكو هداك | انعياكو نب 7

 دنعتناكو ماشم نب ثداحم انني كجمال ثداراكمللقداداغصانتبددشفدلولا امانه كل امض مجد روفغملانا
 الداهججز شالو اذج زمان الذ اندم كنيصغنال نانا انسان انهم اهلل ذاتها )وُمس دان لهجمل اب ةيركع
 فانهم سورا لعل َصْس ابر نسيان ةليوب نوعدد الداب ندوننالايجسْنن الو [مشسنتت

 | انه ةكيديا راو اناطما وعرف ع ءايزم حرش قاناثشلاغاضاال تالا كعيانن ف كش الواي

 أ ا 31 ميِدياَص ديلا نييعم أو ةيلاوفءالا
 ١ مم ندعي نينجيالنا اعدل العب اواضل اديلعْسإلَصَس الؤسرنخا انخل اترت الم شادن نع

 مهفالتللا اناجالاانهب ف 37 دوو ةماعينيكاسل او هظل نس عجل ءابحالا ل أب 2 الغافل اطلا

 د اناني ملعب زع هبباروضكج زعفوكسلا هلو حوا ةصتنختن انضانةزمالل جال اسعد ذل

 | نيكتلالعطتسامج ارش رس لاا :هازيمانازمعتصتلا نر أمن ثّرحلالَسولاو لعل إل سوتلا
 نانا شل يرنبايعد نري ناب وهلال هاب ذاع بلا انك امشي

 ىلعراش ةلاد عزانقل نعمات لع نئتمول ارا ذال امل انتل عشا دبع ازعتجرالا

 ا اناا دككم تال معضل
 كلما دعو ]كسلا د يبس فاز اقنع نال ان ]نعد َحا رح ةعأككه صق عجهوهكصقلا دوبتل )راد
 لماغل المع نا ةلملل نكو انهن ل ذاروإ مشن ”ناكاسمو فوصل السيل الممل اًرهسقد ذنبي غل لزعراشلا
 اهمشو ةإملاهلشقام جرركلهملا أو ةيالف هوم دلف وص امسك ضو ناذاهرغرعْسرم

 لاثرشل لوني لإ زع ف اكسالادس نع مس نول انعام بانر نمترل ادع نعني شح ا نبض نعيش اك

 كتضلائاوجمرل ثنيزتامةإ 1 عربابال ل امهر هروعش )مناص نوسؤرذ ءاشلا اهعضتجل صمام كل مس
 | هِلعمإَإَسش الوسوم ارنا دانه ل اف: لوُصوملاوةل صارلي ذبل عاش |ةصش الست تانغ ْ
 كتير بمب :لوسسولاوةلصاوت انلنفلايلاملا ءانقلان اًنداف ريكا ذاهبايش 2 نزتيتلالوُيصوللاو:لضاؤلالاو |

 ءانتلإ ل قوص كتل مقل امول لمة لازعتلاَسب انتحل اباد صن عنازه نيوز عكاز قع
 ]ثا رع هقعلا كك لوصول او ةل حاولا زم هنري فارعهش ناكن اد بسب لنا نوضن كنا اضف ّنهسذ دف

 3 نئجاتلاوزمتنولاو اورهساول الَسَو ولاَ شإسْفاوستل ملئت! زرزتع اد اكعزع انين ةهرع
 اذاالجموطوينإ ضل :لبلااهيلعدؤش ةربباه ديدزغن مثول (نل أيمباصتعنان الن ووملمرجلا
 لل زبال ل اءرسلا اوم عيل ازعتمنمالعل از عدرل لا كو هذ ميغ حيل تك شب دسم انيلدا حجب نا اهيدازا
 مالم كاكا اباهمساهحستون ثان ازماط دي عوتن لؤي: ةدالناهقنعؤ قاتلوا هنن لطشدنا
 اه ديلا فل انلرتكتفعلا فيهم أو مشلِلَعقدانتل نعال يمكينحا
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 دل اهينبمسرظت الوفي شمل هاش ا امضادبَع يفزع يارس همقع نع علا نفخ نان عدم ازعل
 ماهس بمس ظنل ارا ا طش! كعوبال اهلا ةضعزعرل العن ماه كلو ةلبوط زح ثثدوا ةرظنركو مومسم
 لتاللش ادعو بالغ لال هاكت نمر بع ارا كي طعنا مشاه شعا ءرينلال ه اوكري نم موميوبلبا
 إم كل انى, قم زع ا نب غب الا كي ةنلف اهبحاشمل اهيوقكو ةوهشل للقل اذ عرزت ةرظنا ام ةرظنلا

 ارظت كلام ءاشلا لانكم كلالد كيلع ةناقلاو ةرظنلوانإلا م ايلَسَورلاورياطش لس كالوس لاو ظ

 شامبو ط لات ارخا خخ د كد نيعل اروح زم داءاسو تح هريس يلاديررلواهتلاملا هس مقرف ةلساملا |

 قراشلاكسوبالاةرمم كالملااهدهشل انلاو كلم ةناتلاو كلور لوا را للم لاقو ميو ,مط دياب

 ايفل ضر ان ل ناك قرنق ثاذو هله اهل ارظين ناكل حاز بالايمان انف ةرلإنتيزبتن /اشنلم
 ءاانيرجا لسا عمخ ن اهراس اي لاطن هلل الوض ذلشل ا بلع اب ارجو حن, ن اوغص 4 كنفن) ءالضت

 الق كيش قارب اي كل اف هليجرح نار هنيام الا ةوزعل مضرب هر علة وف اذه ةضباي بيعشاهل لال ام نيمالا
 | ”نانيددافزعدإللا بي انتل دانا ييرظنال موفانافيرطلملايهشمان كلض نانغاخز شمالا
 ير يو ايوب جيس ا
 اسعجا اه ل ازعئيفودانحنيديزبد شل للم شادكعو ازع وكرة ازعرس إكباينلا

 0 سس ص يوم
 |ةبلانعبوبعزا تيرا عدي بنام زعهيازعوشلا بة زعن يضل لضجئعقربلا مكب تكءانلذ

 | وطال مولاه ل عش لص كلور نمل لاثاشن الهجر ازعراجز عشت زعئااببكلا مزراب دعازع
 ْ ىيع!رمةقملا اكةوُبرلاملاضهعش ىلا راثلا عباتخيالجد وت لماذ ءاخاناغاالجد ول حتال سا جملا
 ْ هاىلادالذكتن اهب رع ا جز كات ف ثقون ةيغن راجل ناكو ةنبدل ابل جر ناكل امعرذ موك !زب]لعزع
 تيسيعم و عر سمس عم <
 :اوغس ل ضرعدةو ىدئعراشل !قثواو ىراطب نا نالخاي لام ليلا

 ِ عمو ينسون وسع مدرستنا

 هزدع د كضإجل اجو ملا, لع ظافر ]عمن كليا كتاهم ثلن ناو كنس اهينز د مشااهنعض ثمل كانا اذاك

 ىريشت نيس زم+ وه تاكو ىزاؤجد ىرتكي ةيماؤب ءافلجرضعبل ل وسو مرق ماهم ءرط جو َوحْسا ءاذسا

 ةاهلاداخا اذا عدم ناك نمل إزمم العار اهعببإتهرهشخ يا نالخلاف نالف,ةداجمل ل اريل | اول ثم

 زيوس دوج ون تبا هميم سم

 ا عساك هبت عفان ززجر عفر منا ٠ نيس تقل ما
 ا 5المارانلا ااناا0َل ارت ِلَعَس دبع بيج دووم

 | اءاونزال ارمثفارش ناو اي الاوت ءانمال عزا اللول واتس ا لعوسومملاملاهتو كانتا
 | ناكلان ربل ذك د ازعساٌرعماذتمل اهانب و نعي نافث ند كه شر فيطو اسم ئمإ ب ضوطو نمدوكء ان

 ثيوماب ءدّس نم تعلا غولوس قيد فذ نمنإ جز سوما: ]ل للتو ا واني سوو إَ]َجورَعْس لحدا ايم

 | نكدلنل اك ناذتن شاك ازعُي اياز اد اراه كدب ]مب كمنان درا ان عن ىكسوماب كلم لمعي فعا
 | تريم ماد ذب كاذب ل نم
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 ذيول احلال زرع ربل زعم نعل ا ]ه كين ادرظن نذل زمارام هال اعمادنعيل نعناع زيدا ورمفحو |
 ا كل الوسدل املاقاشللياع مهرب اح ارجاع |. يعزع ئسر +زعن انه دل ازعن امنع نب ,وزمزعامعيبازعلعد 0

 | مقاس: دفاوتب منان نالنل اولا اوجوز ال هئالن كنس اوفعميتان نالخ ل الاكوجوْرتآسولاوميلعش اًرص |
 | قع كن ادت نيدناككد سن زف اونزن السام اهيانينازل رغفسو نيلانقل لف اك هلانايَْعل لف بكم لاقد أ

 هتان ةريرككابا ار رن دلعش ادكعوبال ات كح لا ةداذذ ندين عزع طاير نبانعنانسن قييزعدجازع
 ' ات شادكعؤبا لاذ نؤمجلالضفمزع وكوزرع ةيبلازعةدملا كرك اندزع فينراثلا ءاننزعاوتشم
 مدرس د ةروصرولب اناكملاب ىربن الدلم عصام ظ

 | اهاناانيرخاذ ناكاتلناويل امال خال[ كيل جول شلل لوب غب تناك اهنا اذ ك !دذ لمجال تلق لب نزي ظ

 ١ لاله لدن ل خرز ةلاثيهومو جزغل اناا اْيَمَمرِضَن كلماملا عجرتس كنااما اهنانسإ عش لجرجا ظ

 ىلا |ءفتوافالجن هشة طعرسوف نذ ]يغب شوب لخدف نذابلخدي ناكو مويث نال صاب ل خلي ناكل

 | .فاوفعا اقفانهيل ارانب نزبام وين زنابوبؤم ايلا ىو علوي جلز ترش لعوداذ انتة ل هوم |

 ا'عاةرعاطقوئتنالنزعنلا ذو هنت نون ؤسل وعم ةرؤسل زمول اوسمرارمل جلا السيرك انما
 لا خ ةيزإزل خبث اواني نربون زكا يلع كقهبيعى اعلا ذلخدض ف ءاؤرل اونبعر وعل ازعوا ةروع ثاذ

 ىالؤالا مواععجا ءرسناكم ذي ىاريلوهجل اب اماوطو نيّمضول اذ,مرب[مومربن مشل اضعب فول اهل اوسنعا

 العايمركت ]جد هتان ياعم ل اداب ططدداذ ذهميلع ةلمانناكل امدالبل لان مهرب كو لركيلانري
درع وتةلمال امون ل اندمتاب نعله !دنعرالا ةجونتانال ك تامل كلاقفاهبلق خلع جرش !وقل اذ اضن

 ئ 

 ثدجول افك اذانمو لام دس ال اندايرل ىلإ حاس لباب لا لل طلعورل اواَنيَِب !عدواذ هب ىلا: ' احر هلها

 ةبماماك ذلْيِقلا انه متار ا اوضعلت كين نات يدخل لقدداذ لاش احكاجه اشعال اذه

 اعئلع ميو بتزشال زمالة تدلع شادي زيت اكْئاونلا بجسم
 ةجااتلاسل اإل ازعز ل اعدل زعيم زرعت أكن مت اكيينا فتن اعرتس اكلم عاش اولا

طيل لوقاشاو حامل ااه قمل ةاكل رهو اني ١ نايل اهاثيمكس نذخاولجيوٌرعش انوق زعلت الع
 ا

 | رءابانال انتل لا عش ادكعي ارعزل انسي مان فزع ار عزم جا زعم |ككهتاءاملا يضفي ]يل ااموُهف
 0 لاف ةولخل اذ كلا نمش الكر فكة هئئالوُسد شاد دثع تكد كنا ةماسةااباملال اقف ةملسءاانتلمعو

 ا
 ا /
0 
 ظ

 اهيالو زنا هر ك<صنغ ادار و كروطادا ب يثكوككل ى اثنا عي غنع نواشسب وب نوعبتي اق ابا
 | كمال غلاطغ نازل اطفرخا لا ماه عازل نالان ل افه ازعل افجي ماقف هترخاالا هيا زعكتمدسا
 | هللا افعانم ةعاش الور اراض الانل اقف هل ابنت ىنلال انف ف نمل اًففكل انا هيل ماو دوسالا
 و قرعورهتسا كذا ]سول ا5يلَعش [1 وجل اناكد كنع هللا امَعاتَع فعاف ةمحو كنبهاّنان كنع

 ةزيطاف لعد هاون ركن اهلكاي نال صيال اناس ة ذو عم ثنااهلكت نيئعلاو وح اذلل هلع ءذط

 ةلكامانال نم سض ابل اذا تور اونا َء من َلَص هَ الوسم طع ةاوطك ومتحف اولَص نب ا اور
 ملا اوويت لنربو وح اًدْدلان 5 ةدحاوَهلِ ةياوالم انتو وع اتا اخت الج دك وق

 0 ا ا كك عال تفل طسضان اوزعستل فلا

 أملا: نمالزن نا اضقد داس تمام لَسَسرلاو_لعد الَصوَتلالَضاو اهنع احر خ غلاتي [ككرامان
 وهو جرحو هيفيعناعبضتلا عى ول اورهجو قمزت حل سور اريل هس | ص هلال وس تضخ وربح ار ربخاذ
 كتلااهتا ا: مث يلَجْوئاوَسارخؤعشل ادع فرفحت نامل ساو حالت لامداضنال اند دامو رعت اا عضّوح هءاذر
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 "ندفع د فرات هيه نال اق بضخ الف لج انغ بع |راتل داع م !انرلا
 0من نوهخل نال كلن ةعي لمدتكآ زاذمت ازا لماما نال بال نم ة قل [مجاننادل مانسلاءان

 .حأررصقىف :اءافلادوادبنيد (ل لن اكلم اةورطلا كو مثل َولح تينيطتلاو شيل ا ءانننال !ةالشازم
 د ةونل نسل النم ناكو الم نورا عض للسما ميط هش اَلَس تاور ناكو ةيرعسإل : [عمسو رجه: [يئلث

 ىهننلال عيرال اهرشلإ لام شاد زم عدفزعوا ةدارز نعياثدنإ كي ةلبلد موبلكذنهياعف :
 اميب كاطم ةيذملانل ضد ل ند ايطلا دع كي اعز رلاطورطننمزيموركدز قنادر طمز عضدا عيدان
 كال باش اناو بابانهيب كن نب ااذش ىزاكت كامن ةاماهضوبال انهننب نائيب اهنماراذ كنان ءاذاكتا

 اال كاضف مد عورلا هن لم زهدي كاشف بانل ارناغ اهل كقو هيجوع اشم كوت كنب عويس بابن [ولغا نا
 دتبنض اداب هندنان لمت اشاد كيرتاالو كش انف كدب ف كن ادعق املا ٌسلغاةباش كنا ثاش

 ٌْ مانطعيازعتسمالا |ك اطيل  اههنلاثناكئيب ذيل اذا ةلللاءلهتلاتانهنم لوخغلاطغ عال ةز علان
 نايل لب + ايان لع :إ 1 لجاذإرلَنَسْلاَو ل َمَسِإَرَصس الو لان كيو لام اخ ذم

 | نامي تنل ل زمان بانننما يطال نوال ةامل اةينانرآتقرلاةنلطش ]وتاكل
 لا لاتراشلا ملم دئاب رع هيبازمر فمك نعذوكتلا كي ناناللاتتر)ارضنحورل اونا رع نشا
 اهم. فطمال ايش كنس قانا اعز ل نال اسال تول ميلعهئالس فلام
 | 501 ناونتل "ك3 مر ابخالا انك المل اعانضل نطل انددكلائبإ انءرّركك ل فاسو او ءلع د ]سا
 لانسر ادعس !]سونلانللذ غل حوسل ابل اهسار كفلحماهلبل ثماقو هد اهن ةزمل انس انعف لاق

 يتبل لال كلل نضل ,دسرح انزل ليجن ناك لعد فطعؤ ثعنماهآمل كلي اه لقيا كلذانا

 0 | عبو بي سالب إهّوركل ابوس عج حوادث ازببو اهني نضال وعمان بون تاكنا ومالا ف فمب

 اذهان يزال ل جان زميل لمان لدلالة بدات ن قمع دافغست عني ذيع
 | عادت اهو يهب لهما شل المائل ناذروكتلاةياطد ىف كي عضو ىذالا لهب ثيدحإ ماظو نينيمخملا |
 1 ' نوه نومنصياماوعنت نلؤيالنال اقف ننمؤل)يمأ اب كلذ كضفول 0م هجوب عرقي عا قيل هل :
 | ممل اد |سهباذاو نهتربناعمو انتل شام ب اوبارخأةلم ال لجو اربالا ثيخ هوداؤت نال كتم زم |
 | توت: تمز ند نوفا ذل البز عشالاث ث اكل يجعل لن اعل ان ساو | عادالدام

 انهنهتافش مخ ن اواريكاكِلََن اكتتاب ركَسمطا نان نهود غاو مجاذغملا ذن قه يفد

 / ةلماناو حول امواَرضمِلَعْن كسا َتا انهن شناؤفوب اًحالصا ادري نا اها ماكو هل هازماكحاوثشسباف

 >8 خبز فنال ا هضحارب ل لاء ايفش هبه اهبل حان امجااناضإعا دارو اهلس نم فاح

 ' امّسياا اناغناال ااًئْثَيمْوَمَسا اما اهناخأتن اكل ]حيالو هناطبش ل امدايبخ نولمتامب ناكل نافاوقتد
 | رعت نمداطودنعالفهلادو'دخ ل هب ثالثة هثلاددذح يقيل ةضخ نافْشادوادح
 لالا ماهتلدا م ناهنات انبهثاس زكي مايل. سازعل غنوا مف كاد اغا دادس

 اال نودع :اننمنماظ نزل اوٌدوْمعَوْفماْشا َناواَكدَدل وتلا ماكتم نولوةيلم هنو هففلو

 | دلت نمنينبانس نب مايف دج: فيج تولت او هب تولع كلذ اَناْيَناَمْرَمَةَم در اَولاُ

 أ هوي ائاَطِن رة ادد كقول ستشمل كذاتكتم يتسم اان تزف
 هلناذاف ئالطلا|وسْرَع ءنأو ٌرحَرْرَو وهع لل سات افا اذن اًعرهُس امتسر لرمتتزبمناننن نم نول دب نيدلل كوابتو ىلاعت

 كازا ارهزح مويس: جدع ١ يعتد تسد.

 هولا د صرت نب نر
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 | نو داتضا اومن اكن ا اهنلع هل لن كرا 7 انما زل 1: ةاهمانثاذاهش مدد اهل ناب املا اهنخ ءاك وزب
 و

 اظثابلاو تامل اره هان عني برأ ناش اومل اب نهوظح كلن هنا ,ءوركتعاط ع رهمف رث ا ظ

 وكنالو اين عطغنال ديد شرخ اى ضر و: مفافعفتب لنظر لا ةركو دووم ااءاخد اهلل اش يمؤلختت | ْ

 00 ب ا ا هدو ابار ماس هاو يدا ا ظ

 م اوااهل ءاضغمل اما اهرع ىلا اهنع هسفْناًَعافتد او“ اأو ِْث هاو اش ىاذلكت اكىاد 0

 0 ةاملا لت نابايصد ماهل تاكل امض انمضكسو اهحئود ا]رصنا ضرع ءا اواءوحيو اهسواعك ميش اهنم ا

 أ
 هاك ءاه لع قائنال ادايكاتماب عيل ايناس رتل اداه يول لع عاب ةلملاوتلداكتالف يلع سويلم |

 ىأتل) ضنالاثيرضحاو يضصلا و بِعْروْهَكةرفلان خلا ولابح ل ماعلا كتف كلبا فطغتسل ! ْ

 ا
 ا

 ادا بالا هلام غةنلا السند ةظدالاة كأم ةددهق دوق شداا ظ

| 

 هدباجل ل كت اوم جوطلازم ن عماظي اهْنئاظوو ةنجَرل !قوقح شادو حيه ساب ناي اًماداطعال اودخإلا ا ا

 هومزح اه اولائال نودوس ئِلَعم ماكح اكل بستر عَم همس م هل اقرتامايلاذ نالط كلذ ناكم هماعان ا

 دمعي ادياهرمالل كاذن اناذ هول انام نوكرال مثىنعملاواعاستسالل دوعل نوب فم صين لع |
 ن./نولوب ٍباْوَصْن اوُمو ,رخاوعم تلح فاد رخال اوقءاذو ,ىبضت 2ل ضان حج اا الا دكرطت ىالضا انمإع ا

 ىف ايزلاب مهجاع انيمي ميم 1ك تاتا ذا انين 50 اوضر هالماللا ْ

 .٠ و فذّلاةحاهجانجرعمفدائانرل انحاهْنععفدباذعلا اهنعئرردبو هلهتبإ م إ!سيلو دلو !

 ابيض الوقزعراتل العسل اابانل سلاف زحل از قمر ع كلا عزعدج ازعتع اك ن ءاقتلاوروتسلا | ا

 | كيلعا ضب كلعداووكتسإلك اناينالطبمهف كلن كناكاذالائْفاَض|ْءاااَروُسل اهلسرمنضاخة أما ناو |

 الج هالوق زعل اصل نيشل الع شابا رعن_زما أك ان ويلع حانحالو كل ذءل ]+ قابلو ىونز كالعاو (ج 8
 داق طاناببزا ق اهل لوتفاهم ركل ادنعنوكت ةل لام ٌلامْناَضإرحأ اما اووس اهلعي نفاخ ةلماناوزعو | ٌْ

 ا كوننا ذو وس كانو نانا عنا نوبل ذل كح نم نوكأ زعم الم لوم || ١

 نيت ازعتانسزبازعدبح اك ضل اذ وط وايلص نهيان هيت اذان لوقوطخول نعود
 يأ انوش العن منفاخ ةلما ناوزعو لج الوجزعتل سل انتل لع ادعي ازعوص ف ارعيش اند ذأ
 را ارت وسال سن ضاري املاء انعنوكت انذهلاك | ا

 دعامتع اكلات ايعشادكعبا :ءءايتل انعم ان ْن ل ضنلاي ل كلذ نب وابو ىوينمتللحأو
 ل انلاملافةزحب نط نع هاي لعنع ١

 ا

 ,نعاعامب باز عدت أكد اجاعجوا انزمفاعجا اش ناوامفاءانث ناناكم ا طرمْسِل اًمف اهله رماكحو لَم زماكحأ |

 غأمسرعز 7 اك إزعوزال ازعزج ازعاج رع دا ااا ادعي ازعويّص ناز عمر عةلبجزباأ 0
ٌ 
| 

 االافتن[[#!نذاتسانائمارا اهْنَمإَرماكَعَدَدلَهإَر ماكاو اذ ىلاهن تلو جزعبل ترام هت ادبع بانل ايلات

 انهيلعادوهش كاذب اذهشاو م ةماعلا ان تيرا الشمال اذانبل اك ايلمج دورا اتصل

| 
 نكح ادحال اك تائياوارل ص جول ازمعانجريضْن مة ازمرهطإ عال نوكيال نكلو من ل ان ايهِلع|هقيضتذ وجعا |

 راع ةنع اك نويت اسورتتلا لاعبا هن ةحينزنت نوكيالال افنان هيبو ذا ذةالالامدانهنيب قفا.
 تيلاناولعازماكيت لم ماك اوان حو لحس الضرع لاسْل امال امهلءاه سازعحرعالملازعونينم هابجأ ٍ ١

 طبان] مه عش الوخزعدلاسلاث تلال شادئح بازل رعداج هيو هنا اكاسانيجؤحاةرنج انيكفل ا

 ا قياسا اهل اليت للاد 0 |
 م

 0 ا ا لا تي م دل



 لل تمض يردن نير نادم دار دج ان رع الا وسومب رمانلان يم نيفصن كحل اذ نيون ايلا
 | لوقزنداذمه ل امانه كننيازهضلاجلالاشتنونفناَل زيت اسال نييماناكركيل امهلوض نيكل ان فلاخلا
 4 ماددمار مالم انا رمح: ياء انلنج الايمن اموال انيربن الوفي ثخ نييك !ذ2لعبتعشا

 اال فيمأي كحاب ماه عرين عازب زج دل ذ يعدد حالضالااببررلانهناانبلمانهنب شارو

 الرافد راالش اواي وزل لوز تح اهمال ةءاغفإ) انراتلايسف ا دبع انتوا | زعدامح لو تم ١

 يضحي ىاثل اناكدقو كن غب كلهن ذمالو دهوك مدان نوط الو رنانجز كت غاال دلما كل عيل
 ظ يطال اناكونيليقابن ينفي لط( لم مانع تاكتاه هدا اسما ]ساهج هزل كلذ ام دل نا ذافانط نودايف

 / د شلاونلابلا ى يهب «تماقلا 8اللزغملا للمال ناكولل اند اكك اه دنعزن العلا نيكيلاند
 1 | له هليفزممباط دنع لوفد يقفل اذ.ل اند ندا لعاط انضم اطرباو نينمل ان وكيد قد نما
 ش | ناطهزم ايجي اع: ةهلاهدينرولغ كك ادام نانالمل او ذم فلا نالطز نت وأ بسلل
 | الط كين شادو حرجا داق كل ار!اللومت حاهملي نااهجوزا حبال ل اضاف إزهال ام لاو رم [برع

 الس ةيمنوك وبما لكتب امهم نإ نهر «ن<ناددب نلغدالد كشاف ننطوالو بانجو تعا

 -ا كك اما لجل كي انلان من اينالريبلو ميلر تام نلانمزمنخأي نامل د نرطيعف ثا نحال ذان كلذ
 | لاتانم دعا ان كيطعا انايونملخا اهجؤرل لوطتؤل|اءانهل ال نرش ياش اهنع دار زعز جا زعمشلشلا
 ل ةطدالوكنذاربنب كليب ننذمالو لمان يطال اق الوب ال هلاك لوط يح ائيش اهنم عنب نال الا
 كدت عملا مبةقرلطت ناكداهنمنخا نيم آحاهمآ عب ني زم كلذ كلضاذاف كف
 + | لح ططتإم .ءارجتلا ملخاذ دالاس لامه اد لانج ذاخكل صنية يح رمد ازهتيع كك الخ زمابطاخ
 ..(أدهنال لوط وح افيرعضي نارين مهنم كلا خلط تل يع نوكك وحامض نال صال تاس يل انوهعنإإب

 | اهنانه ناكاذان كيف ش ادد رق!الو كش | فنيل والو وكت نكرم ناخمالو ةيانجز نإ )تضاالوايسق
 اع | نيل فهن امش ادكيلاز عريض وكلا موطني زعل وكرم ةعلا كك اهنبذخا اذ باذدفخ

 ظ انغنيفايا ءاتلل صخر ناكد فدل العش ادعوبالام ب اصإكو اركدمئاهجوزل لومي تح اهلي ١ ١

 ظللت لل ناكو نيتيتاب نية ِلطتم وع تاكو هنمزغا ناجل لحم اهءلخآح كلذ يجو زلن اماذاف
 | بقع لو تجعلي نعمدشلا اك «ةمفطلا قالطل كر نيلإماا ناكول اق اط دنهزمالامزلكإ نوكي

 د ع يلا هو سيدا اميمنإ مال عيطاال ل مجاهجوز) ءامل انلاذادال ارش هدصحماز

 57 باذخ ارعيطاخوهد نيابد قيلطت ادبلاو لح اان خنيطم ادت يازع.داساب أك اهيلحملزلو
 م لاني ذل دج نعت عنعز يجن عونعفاز اعز ١ بيل جزم ةاجنارعض ان ازعدشج
 لمت اكس انيس يلا ذضامونودار نان الشاة
 ظ هنو نيازي اوفص | كك هطبالا نوكيا لاذ هطمال: ةاداسسماماخ نيكل مرش ٍلَعشادضابانلاسسلا
 أذ اسالييح الون الط نوكياللال انتل طعسادبَعفان نمي شطم نب ببي زعراوفصت لال فصيل نع

 | هيلدا زعتسرالازعبت أكتالطلب لراوباوحا ذر امين ىلادس (لكري دؤهشل عاج رت مرهط ب لعالا
 شال ادع دز عولم ازعداح كر ان عامج رهط ز مال دابا اال ملال تالطالذاملاةرشلا

 ب .ببوتسزعناعلا يطع صو انالطوتج دلي غزمفزجخوهواهنالط ا ةملوانلاحلا ةدمتدلفلا ةذحل اذ
 "نمد تلفن طوالو امس كلوت الوزن جمد فغاالل كل اذاذاملن أذن امرت تن الع سارع فارع

 'غ باللسان نع ذزمكل ا يطنيوبمرب بسب اهننخا امل ]اهمال نارإ]حانه 2ك اناذاغ

 نال]-كمهّضاءشا ال تاغاذالاشن هلكمالت اا اهب ,كتتوهح لن ازمدخأي ناجل وجبال تال عش ادع
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 ص تورو ازعن اب نعدامح اني بمب دجوانا .داساهن ذخاب

 ناوصخيو ةارلا ناييوابتلا ناغ سس نه اشدو عامي نم: لل زههطعالااةارانمالورينختالو ملخ نوكيالا لان

 انه ةارلاراقا امش الص راس نتعب ل لاف لاناوبخ موت عاببخزمرهل لءاهت الع ةامل ارلقاب ريا
 اًمااهنناسمس انما يبلع نادهشدن ثمالب هو امه تبخرآ لعنه دع لان نارانح هرلل كلن باهبلع نادم ال انهثب
 فانه لاباه نع ثدهشااذا (همزلب راف ةادابل اوعلخن ا اًماوموقتن إل ضاهسفن ثرامخااذاتألطلا اهبلععمب ظ

 ةقلطتك اكو العار اح كلذ ناك بان ضرو بل عاورفا اذإف اهل انللذ ف يلع ناةرتشي ام اهجوذ نجاه

 لملء اليتلاد تال الام ةتملاذ انهن كارمالو درو الايس اهبل جرا ين
 بال ال نري فاو قيخز مرر كمن ازعهش ادع نب بجزعا دهسا زعدوخاز عاملا ٠ بسب ةالال.ةنسنوكت |

 ليدح يعزي هليادكع نة عدحا هيحارعمنع تسب عاني طنمرهلب لعالا ا ادئعا| انصأن

 كرام 0 طمطصالا نوكيالةراذذ لام تجر هضربلو ةنابذعيلطت ملال نات الع سادي

 | دم كرمت وفدوح عل ن 0 فشلا عجي اع ةداطذ نعونو نع ناوفصزع عنزي نازعوندعنب بيد درهشب :

 .ايلقزمهبائضا اماما نال لحاشف كلذ كلان اذان ملط عم الح اًهح كارداالو امسق كراكو مانلل عيط اال

 عن إملا بيب اناللب وة نزع ماهشفنب كلماوز كلذ كعفاذاذ ناس دتعال انللذ نوكمالو رشكوا

 دلل اذان لال اهمتس ملال اناس الع لوح لف ازعر كب نىك وسومزعل اه ف انرركم فان مهاب ادرك ان

 لاثادعزوجيا اهعلخامدعباهْئلطوُم ناسار نلت لاق دل اغْن نائل نعش علاز .نموسيع نبا «بتمياهتدع

 ليقع اذهل حا ابانلا م لاذ عيزنازعوليجزب ١ بسن هاللي غر اذبلاناكولو علاه انكر انتل طراد

 ملام ماهو انتل نبهت نتلَم عاججيغنمرهط طعن نماش# د امد هنمءلنتدا اهحوز ىَراَين ]ل اَرع

 هّوَتال اهّتاعوُر رياء لمن كاعف تام انوكتواهنمذخا اماهيل ادربنانم ءاسث ناو هّنمنينتل اًمختالطلا اهم
 انهيت ابانل املاك عبز نزع حارعت ع اك مد لات هنمنيتنت كظفاملخاذادلا خيل لات نال طب مب بتح
 ثكداوإعكلذ ناكاذال اًقفهنمنتزه عايط نمره ظنيزم انيك ١اهحدذ ىرانتةإز نعت لع

 هيمن لاف هنن كلففاملخاذاتال خريلذ لاف قالطلاب اهمِبت بحه نيَتال اهنا انلىمردقكلةلاتمتف

 اناني يزمدتنبا عا ا نادارانت وام اكان اره دهسالمح نا هّيخإ نزع ء انس نارعا جزع اكلا  ىذد

 درت شيلان انتل امماهكتادث ذخاعنلا اذهب ثيض لوم العر يج لاف
 نتكابسؤمتياطب عيد ذ قعلاذ نم مادام ىالطلا اهعبدي لوفي ءايمنرفمج ناكو لاذال لامن الظل !اهمّست
 ىزلاَنيَتيذهلاذ لافد: ةدعلاف ثناذامقالطل اهعبنت سلخ راش ليل عل اةلافراشنلا العمال ادبعلا

 0011و وم وول كا ا ووو واسوا
 وهز قمل امو م نيل دتساو لاق نوّتاتملار عني از عمه نمو نسَلْوَتل ازمه فب نحنباوطامد

 هناوتئاول ام ناموخودح اهم نيزستحلاكدتساو ل اناا طال خول انين امال اناكول ثلا لعش ادع

 الداب شافو كعشب كلما نان كذب مف ثبحر نال جلالوقي ناشر عا أوطشل تالطلا عقبال

 هلع 1 ادع اَرعَ رأو هذ نيد يركب نازع بويانبنسحأ هادا عامنا اضيال دتساو) وفم عب

 كلذفلاء المتيم ف ملقالؤ انا الوق بشيلال مداد ورانا الوتر. دق تعمم ان ثءاشلا
 فاما زهد كتاب !ماقل مناولة التالي تنال ماصالةالكل دا
 ناتبلاعإميلا بي خل ادئعبل كلامى لا اهلوقنم بٌونوَحل لال اهنا ةملنخلاف لات ل لعمئادَعَع
 0 , للا زءؤفف كصوت ةملثهلا ايش اشري اعتاب! انجاب نعمان

 :تاماهنن خور تانحلادت اضل نداهنم ْنَخْوسوابل اذ انما للعلا رع ةداذز نع يجر علا

 0 ل ا
2-0 013 . 5 38 

 0 هج . < 8-3 ا

 < عح : 6 كيج كعب 0 0 كك 4 اتوا | < - عك - ا كس حا اح هلو

 ا ا ا حس سيسمح



 ني د ظ 17172: ا: نايس هما ورمل ادد داهتم دع وراي اتاسصاف انكار ناذصزم يلم اًيضارتامو
 2 امج لامةةملاتءبازعلعأك ةلماجلا بستم انزال ايزكتد ملعلاذ ىدش
 نكس جا || هضساماطحادم نوكمد عمضزموا ناذسجزم اهجوز ده ؤش ةزرلل نوكيل شفره كن اراب زنا لا تابع
 0 0 تي || ]هت الوم كنزاماركلوهختايلجونبانيو وهف ك نمد نخل ناهسكرل :إالوطتف همحاضانهنهدسان كركم
 0 6 متاع ابادش اد ازعض ننعن انجز عإمتلا بمب كعض حا اناندكرت ا ثف ثمنا
 .- 1 كبل خ ااكمانكتلاهج راكان ةلمازمر خل لامار بانل اة ةيعز جسام أكتزيم الاسلام
 ا 20 نكت كش هل راقد :ك9اوكبطان كل مجبل ةرمل الر ارابلان نر لع ئادكولا 5 6 ا 8 | نيس ازعناكسمنازعن اوف هزم ًيجةعانمنباز علك عوضا زعزارلاوتسرال كك ادابما لف لافف
 تم مجسم 0 | ةعاننبزعد كح أك هن دداضر لالا اهنسنيخإ زا .كنا] المك مش م كلم! اناني لمحت انافلوتي

 356 >< -<2| |( كفاوكيطان كلاهحوزل لوتس اللا. العش ادع اع نان سن هش ادع عدا نيدحم نع

 ١ < .١ هلهفادصيلا رجول انعدام يشل كمضبب كلما انانئثف ترانا هل لوتبن كمل ناكر
 م 9 انافمنمئيشو ستر انااهل لومي ناالا هكر بوكر انتايلعام كلاهجيزل ةال الوطت نا ةارابل ال انرلشل
 2 اع .حازمزع كك امرهسندداهنمن غالبا رهمز كا اهنمنشاي نا,لوبنيال هت لعدد كي كعضبب كلما

 اانسإ بين بانل از بطاخوهو ةدحا ويفاهجعذ ةلمائارابن الشلل لعمش انتوا ذل اف اكل زمنيا
 , ناء'شلطت زان الانرشلا امهيلط اهنحاّرعونم جب | يمس | رع جاردن كج عيكحن قبس غصن جليل

 | |هطشادعِفازعا اهصاضبزعدي د حن قل مزعش ادعية عر عزت ازبدعازعينعه بسب ةعجداو: :

 ا د  ةرالز لاو تمجر كل ةزيئش خر نيلو نبا قيلطت ارامل نشل للص ش اد كعب ازعت حو ةراذذ نموا
 ١ ل طقغ ينعي اب ازع مزين بؤغعي عه نع بمب دويشنال ءاحامادإ هاظاما تالطلا عضو ل ثمل عالازوكيال

 ١ اقر وزعزعدنم بتي دونشب اجربها اا لل نرتلااهيلاط دسازعتكم ةداففد
 ظ | قالطضئماهتعاس تمنيت وابل الوتبث دي تلال مهب اب لاعممل اذ نال نعباثد نازعدكازع
 لص ني طمجرعبنعا بيب جوتلازمواهنم لو ناكدطانم كنب دق انهننيسملا نال بهن ثازيثاد
5 0 
 ١ :اناش الاهمال زع بلو يدان ماطانددداداينالا ذهاتطتدال اذ لانو زعل مديل ذهل
 00 | عويس نمد ولام كمالاابعتيناذ تالطاكبدرضفي ماد دالطو مانا 0

 . ْ | بهنلاضاوم نال هعل الح الن نا اهينرجولاو كلذ ينم الضلال نتا د نم ل

 ظ ضعدززع ناد عازم ادالو فاز عد لزم يالع اك ماها بضم 0 ْ
 ١ | لوليك اظن سولو لشق َصشالوس,كانيبل لازم زم نالت شلال نينمؤيلب تالا كيا | ١

 ١ ديدات جور ء شاملا وكت ااناواّم ورك سو لفرتزخاو انزع شلع ايؤطب دل ثيرعنلق عخجوذانالغ نامثلا ْ

| 
 ظ تنكس تام نئنلكتل ازمنوكآن اركان ِكيِبفْدَو كدب هبوضقا ناجع انامل لاو

 |٠ !7ا8. كت البو اهحوز يف لوول اهثلد انيس امن فرعناو سو ناو هلع ضإ[ صماوسد ىلاو هلام ااهباط

 ناس شلل ون لاظناهمافرطنا فن يوجرإ تدق اك ارماعتن اولا لافت انل امن هكشت

 ظ ظ
 د 0 ا كك

| | 
 0 ْ ظ

 كمضرومْمِوْعل هنا نأ تاواكوذول 5 ُّئ اكتم اع هنا مجند من24 0
 ش م اجاعشنا م كنا الم كارا فال . لاففرس رز تتاف نان كسوزيئكجاهللاط هئئافةامل الا 7 ولاول عرش اًلصششا



 دي 105 نم دسج جونو سم ع مسح سسعسم

 ا يا ا ولا ا

 يع لح ل اسم : ل . و يل ادا

 نقال لانا كافر كج الزاد لا: رع قم كاوا انتاذاها كن دعز ةدروط | ظ
 الفك فغو كنعمتلا افعل اءوذو لول ازماوكتللرغ كناغايل اكلم امضخوفوفملهما نالوقملاهتا مست وت أ
 نوعي مهانل نمن عماش نيل اومن الزان دعبز مول كلذ هنناوركتتزالل افابيإع مدان” ل ميل او صن اف دن | ظ

 ريح لعن انلداكا]رلرفغد ش اا فعاد ّماهلاةنضلاف ىلهطكءازعلعشنارتزرال لوالالحرل لانا عوساولامانل |
 اتق لبةزمنتباذس نيرو مايض رطرازض ع نولت ا شاادهب نوظعوت كلذ اهشما وسان اتي نال ضزملقد | ١

 دعدعلل بو لوُسر و هم اءاونمجنل كلذ لاثو انه ىتنل ادم اظْزمسومعسإ هج اًنكسم نتس ماشطان عطني ارض

 داهظ نوكيال د ضغذالم راض الالم نع ذداهط نوكيالو شالو فمج ولالا ناحل اهداهطظل اّتحانف هس اامجغهشلا
 | اوزيل التلال ن مدلول نتكام اوال كرغن (كلمي نيملس نيف اش داهشب عاج رمل لعالا

 ده ع بم نوال هلعفبانينملاذ هناضيسسش امساناكسد اهلا اج اذ[ ضنامم | عطكيلعبةلما لوي | انم
 | اال نيج داهط تركيا لاه للابن فارع رح كي نعدالو باندا هل نعنيشح زب زم ظ
 | هلاترتسو دك ادَكَعْشَِصْش السد دهجل لحد ناكل انش العشس ادبعيل رع عيغو نابازعرتعيازإ هي
 كاثور دعاس م مدنى هظكل عشنا مود ئاذاهل ل اخد ذنل اننبطلوخ اهل لاية ها هلحت ناكت ثءاضلا نيرسدا
 لاهوز نامه الودي كل امضراَسَورل اذ, يلعهثد | صعس الوسر يل اء لحث مرح ةوالاكلنظا ام ذم اهنا اهل
 ةلللاهتاليوملاوءلعش اَلّصَش الوسرداهلل اًمفاهحد ذاع: !ركوفم (منلوعل اانهن اكو تا هطكزعانال

 قطاع مسدد ةعابثلا لزنا جو قلفش الاوكسانل ا ءامتل اماه تضر ف لع ثيحلط الا كنظام ٠
 نهامرمهانسنبكتس ن رمان اء عيمسهتلا نا |ند واخت غمد تءاوش اى كتم اهجوز ذ كل داطتولا |
 ةراقكلالجبزعس الزنا مد ىفغوفعل سانا اثدذول وذل ازماركتم نول ثغدلو قالا الل سئاهنسا نامت ؤ

 هلاوهب نوظعون كلذ انت ات نا ِصْرمٍةِمَييرَف ولات نددوسب م مان سن ماظ نيل اول انف كلذنف

 نعيثاشلا كك اكس نوِتس مانطان عتيل وفرض امين [ل.ةنمنيئب انس نيزهش مايصف حراز ضخ نولهتن ام
 ,د'وطلاب ديد داهطالع تالطل اربد انالا ىالطالا راسل لم لد ادع ىف ازع ةداذذ نيديصرعركوزب
 ى اههننب قرف سف لهل سا مدينا ايل زملكتل اونصقم نوكين الاد اهظالد نالاط نوكيالىنعي كأن
 نان نك عهوال ا هلم انانكلض نالوقي ناكرائظلاوا ئالطل ملم ش ءواصقم نوكيناالانيب
 | ىقالطلامدعةرادا ةنيمهفياجدلب ة)لاميت الملا !اللعنل اكللذ كرتوُمانامالككا انه ثنموثمتلا
 قايهمايفيلشلا يلع مملوقتعماذهو اب اصالة عاهد اهلظالو قالطمتيال اذهل وماظوُم اكمتلا مدع |

 | ذيئلاكالعدللاذب ندد ربات |ممرلع ضهاف طْسلئآعملار اظل ال اطبازمم انعم غامد نمي اوال ابخالازم
 | قر ةراقككل يوجد + نياك ضنداوطلاركعين طوكر اهظل اهتاثعلاو الكل ابن اناوكنيلئاقلا
 || دوقلا»ةزهقايسام مَا !هبو هر ناس مسا كبر ناكك ل ومحو ضف هل |لع ثنحت اظفلل قالا ظ

 دا زعزع أك هيلع ملطتس كنيس هناء انما ضب ذ مقوى لبا اذه ابا رعشامابتشالا نهض
 يزل ال اكجاولاراهطل زَملاسل اناس اَحس ادع ف از عداع كيب هريطغل زعداح | زبن بع بمن هيغل ازع

 الاد ديو ى لاب دماكعلط ب قيدوتسو متي ىذا ابجاؤل وسي( ألي هيسدارظا]مجلامبدي |
 العا شل الهجان لاف ةداثذن عيار نرد لا بمن هي نع هبازجلع اك ءانم حانت ّ

 طوالي نوكمفيكو دقني ذهل وكيالوذلانماذجحدانخاد/ةازهخىذكرمطلا رولا ٠ ١
 هةدضزا مولي عزب بي دارظلاكلذب ٍسيووُش عواد [ارهل ]شم ماجا حننا عاج حرم يوهم تاما ص ْ

 ةلعلا اك هَنلعْؤنال: ..ئيذ نان الانمي مالي لجدزعرثل ايمان ان اسيل متسدةيامعزع | نم



 ّْ ٠ [5بوت اتت ل يرده كايلمئنإل ل ننانكمانك له داقلهظكل عت ارلن لاهي ل انت إما
 ٍ 0 انوانه ماطاش اكل زعلمنل امس مدم ةدائلب هفيراهظلا ةدارا مدعو نيل هدانا لع نالوبع
 ١ ان تاك يب تالتاببالمادإمداالافسضبالو ان هيرمل جدل هويت اطمن مني نهتل حاسم
 ْ رهفإ] تاذلمال دعنا ا بلوم الك ناتج د نما اضماز جد ئمربكبن ازعل ضةزياز عده زم
 | | فض انلسضى كيلويللاطرتكآ نا طقوت قائل مث كيلو بل لان نجر نجئابابنمجيخن الما
 سمان لف لامالعر نال اضفنبااذر كو ورراو ا يونئيت كياهرنيل لام نونة دد ةقوزتكان وع

 ا | ”هنعيكي نغسل تلاه جبل والج اف بيتزا زاب كيا اليم
 | هيلو كلهن اتم مال جل ل فاذا لوقا كح | دعا لمعمل ةراهلنل نرعرمض انا اج انبنميتلا
 ظ | عومجانللانوني ن أير اهتناههنلدشنائي شامل للون غرل دانس ضي جرف انظم اهل لاةراهظلا
 1 | ٠ هامه غطمئلس انالطب نم دوع ان هيل المل وئعو ادم دمر جوخ اوا هم دعولوخنل زم نرمالا

 ْ انآسدا «نالاه ل مر اهل مقال تلرللع قداشلا لام كي نالملاةدازا مدعو نينملا جي ومدن
 | انصأ | توكاللاهكي ملايات شارع ام هبا علاضفزإ بي كر اهسايلس اج دعدال اراك
 ظ أ | نيانعيينعبلازمويتلازمدحازعتعاككن الذل اينانمالاونمب نان نال عسر طمالاد ايظا

 ْ ركبة انإمحنبةوج جوز اهريكعنازعو ةويذل ازباز عريف ازباو ناوفص ن بو ديعنزب بصب عيفو ةريشملا
 ظ 1 سر ا ساما ازالة مكتل

 ْ ٠ ذكي ناس يب تجر قيناومانرشلالع اد لالا كتير فحل ل دالااناهتإزيمالتح
 ا 8 ,ىطيليلع كدالدان ا يتانالوطتوقح كا ياءاهلخانالن اهقلطت نانا قاوذمفالطم ثادوبنيج ]هس دثعأ

 ْ َّس ٍتئاوفمهزماًيبجونخل نعزانرلادنايضلا أكد مبان هيا هتلطنالاناطع ان ايي لطنا كنا
 | | ا يلا عا ةسازسوسدا اقناع ونون بح ةهتااروعبا
 ٍ ْ تع ناوشز ان دانل نتحمل اذان. ذاناغ:ل ضدي ادار انلةبكبة بانر حنزح

 ...٠ ةلئعيالدا هكد متون مات كيرازجر كدالمان اهتانرمامورايللابانل فلا نك نيش هازال كنالل ١
 ٌْ ايا مشل ناداه, ضنا ننال اش ازال لل أيمن هبل جداؤنكتَبال الر شبام
 ْ ظ |نمناوهسصزمنايضلا كفل :اوج مدع خل |لراهطا !نالعوجرل امرا امتام كراسبل ل دنع يسب
 أ ماوا ْمولَّصل العا نالومِس كلذ د مبان كشيفأضوتيوا واصلا صي]جترل ازعل اًسلاا نال الو م لبا

 2 م ةزابنلا لك شلع كيل ناطيبتل اناولخ ياه ل اذغ تالكلا,كلز طع ناجي دل عكر لري هوضولا

 1 هلكت لامن لاجولاغداومعوإوخإ طك جتنا ةلمالل وقبلت ٠-لا هم ادع فال كمال اقدام ةغبن
 :.هنالاركعمرايل لاا كجزالان شاش كاهن 5 ناو ناصبس تناوب نايس :اكانش ناو ثاهتالا
 3 فب دالك: لام جاد يل جرعات كو اخلا ةرانز ثدح فر تالاث نما هناك داتكلا موزلورلا

 ظ متي عديم حلانهرعهسازعو ماك داوطاوُم لاندن اذا هدم لكك عتنإةال ل وجل لاروع

ْ 
 ا
 ١
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 ا ب د وم دج حك هديسل
 ها هطت لم لاش ةلمازرماظاذإهاطللئاوماطلا زاب ام هند همز اهوداوظلا لذ ن وكما اهمككرااهضتكأ

 (ىصاذطللنكيربكوا اهنا ةراقكلا هده م فل اع ءانذب ىو اون عوكوا اهرعثكوا اهلجركو اامدكرا

 ادم هّيزع نائل سنية مزع كائقزعل همز وحن ١ بسمب ةداقكلا مس لدظ مداخل اناذ ةضسكلا |
 | دازاناوعللانايلج ندا اهنطيدااهنكو ئيارمشتتإم تاريمال لوني زجل امل تان لانا الاعسم

 بيبو لادا زعقم رايب ناسادح كيو ذل ناوسب ن أنمي اهلا بداهلاوهض اهلل 0



1 
:1 

 أ
! 

 :الإ نابضلا[5 بضخل لع عيال رايطلال نر تلرلِع انوار عطر زعةربلاَش | هبعيل عدم ار عدجازبدج | اص
 رطل ضب نإفسزعوةازعأ_
 رجيم ةلاياعه !ركعابادلاسلاةدوف ىلا ازعل اضةز وجل الع بسن ءاود كلذ مدالاوورحلا | 7
 هادكابانلاسلاث نزسنب عرمنويكين ازعلانف:زيانعزوشملا بمر عملاداهلززث علا هينراجنماظ | اص

 الفقره جل عجوز هلل ئل نذر ان اواَصنتسْول )مال اف لان لش إل عسا دبع بازعذ و كسلا هلو |
 هتالئعابانلاسل اثر انين ل يظنلازعمم ايل يصْعد إلسا فو نعدبازعل سد دّحاز نع [ك<ايلع ةدانك
 جاندز ليكن عولللا بتنا: لضرب وح ءالياالعر اهل نوكيال ىل لاف نزع انما كلم دعانا ا

 نوكيا لافد لاذ مزليالاةرنط مائها كامل جيزع تلال ادععابانلاس لافاتج نليضفملانعأ
 نعنخن عزب حنمن اوفص نعزي حلا بعي لوخو ريغ جيوزتلا كالمالا (كل م هيلي وحاليا داهل
 كله أو دايطالم الي هيلع متي لاناؤجمذ او ضرير جول اةرل افلائ ثلا (يلع شاد باد جيفا|
 اهيا نالازعتع اك لعبت لج ران رالكب نو ] لع فل مار هاظرم اج

 وفنون عربا ١ع ةداتكؤ بكن اكسر تليها: لاشؤذكاد العر ست مازئ يما ظل «وزعتلا نائل َ

 الرمي هدانك كن اكسيل ءلافتكاماطإ ضعت لازما ظل م زعبلل امل ار تلال سدا زعل نعال ل ازع
 | فتان ماظزمف جلل شانك نارها ج نط ةدننازبانع.نعداناروبعزب بهما منع كذا عأ

 مكالعش اد لان عبسي زعونمع جانبا عود عنب ةيخنعزيح .٠ بي ةداتك اى سؤيلعلا ةرقشع | انص
 ءاهوتلاونال اس لامر ن نم ازبدايزقر ايبا اكو نعن انس ني لبخنعرب حل |زب يجز عدم لزب بمد هلشم | ا

 ةمدؤت ةرلكإؤيط نطلع دكجوبال اذ عَسزءام قل طك حبال ل اة لبد نعم دةعافاوو تلال و فحامأ
 قيفلاال ل اخ ةسئام نّيتبانس نرهش ءاصويطي لاغال لاف منامك نوي مان طاويطم خل اذال لا
 ةدحاو ةراذكملكح ل اذ ةدحاؤ ملكة ره الغترن ]مازال ذل لجل ان لاذ ىنوكتلاياذد ىف كو انمندب

 هلكت هنت هاظفراوحرشعرل ناكل جد هيل امنت ادا رعواهاّبع از رطل اصنع هئلشلا
 لاتيه نازهمنينيتمن الاس لاثناوفص نعني كك تارا ثغر طم ل اشف دح اذ الكب اً

 ١. هيلعلاف لما ئيداجع تم ازوما لج نعلاَسَدةراقكت تمدح: لكل ذكي ل اشف ةوش جواز رم ليل جد نع
 انة انهي بتي انكم نايتس انا ازيسبالخز هن مابصداةةدؤنع ةداتكا هنسة داك ذم
 نم ةدحاو ةراثكِل مل اف دابر لذ ثان يدا ماما فاجر ذي لال شاذ كع و ازعل زعوشف لا | اثم

 مثلا ةملعإ هع ديبازعفعجع م رمرازبثانيغنعل اضفنا كي مهزبانرشايغزعزإ ل اوكنب جنون دعنا
 متلي الوب ة بنج كحول الع يبزهتلا ذ.نولح لأ هد ةدحاذ ةراقكيل حلا ةون عيدان ماا لج:
 دعلكذ اب يدحإ عدا نائاذدنيتلتف انك ل اي نامل الاوز يالدسو ماملعالاوا موصل هضعبلوئتعلا
 جنجر دمي نتعامل نارا لسمو هاما بع وة
 | نلجدِلاَس كي ماما تاؤينادارا اذ ال اف ةرانثكلاهبحان ع2 عزومر اظل ازعل اتالم ادع فزع

 | مدلل شادبع نكن اقل اري بازعم نضل ضفع زعل عفا نباز تبل الع بميارمقم ثفهاذاهظلا



 ايو
 ْ 0 ب ةداذكللخوم |
 ًاشلكع ركل ةدايزم ن]مزعدسازعتع اكل متل ندد ةدالالا ورام انضم اال تاولا:داذادضصةداتكلابجن |
 روان رافكل لم يداها يعن اللات نون نانلاطخ كس العا انالاعنب
 ١ | ىف ثنو > زلال ةراقككانارعزر موضي مالكل موضع ةراقكأ اع كل جامناودال اب مالكتنلحل علوشبو ثنحي |

 امهإ| 1ع جم موب بسم هلم جل

 ١ عضومب ثني لكي حان زعل انابلازهضس نال كتلاغقبا نشارك ز عدم از]مزهونيمز بصب

 نعلاسامغا العربي فاس ذل شل اف كنت ل لوق ناو اةدانابشنحلا وفود كيد

 :قكلطصرب ا سيعرل فاشل اهآم نائاذا العدل نيسلهن اوي ماج لش العا جان نيئمل !داوللا
 ١ ادعي دامي اكرم تب زكام

 تميانكم لافف بدكم اهم ثسقدمئئدلد مانع مال لاش الرغم ال كف لان هرارز نعيد

 اس ما ماوس اال بي دحاكذ اااسا

 | ءانخات ا نإةلا نائل غدا انانه ن لمت ءااز مني انكهربلدا1 ل امودكمن الف عقاذ م
 م يسمي سيبو هورس مب دمع
 | تاورئانملَم ل ديان اياكتتراقلاب قيل يزال اشي ناالاراهظ ةداذ إي فزمائيب نوكي نانو دب غد اكي
 امهمورّيفلا مالك+ لاب اكانب اهصا ةزوجانهلو هنيعيرايأل اوه ةراهظلا؛ ةدادافائيالناالازيمل اة وصبن اع

 | اًمينويذعاج لب لهجل ةكسدس نياق جشم نال ان ادعبالا هن ةراقكل جال اهطلا انهزم

 | رع يلب نك نينا دل الار اهلي دككنالدملإ امالي نا اًضياز مجيد ناداهظر الفلان ازهار انين يواغم
 يفند الذ ىلاثل اذ عزملا نوت راكم ءاهذتس الذال نوكمن ايد هبال ةد اكل ميالفتداثلا
 ألام انام الز اياناناسل يمل زعدايي زماشوازعئاطم كاش

 | ذ لا ن يرتكب حتكيو امنت يلة ]ج وزع شاد دع ادح ال بزكي نالت تارا كنف
 4ااقكهنيؤردكي نا بتر مهجانمعماج تضاهي اد رش ن وكم ذل يون قفلا

 مين تس 0 ينويدسم حابب دعب ترابا: !قمتاكلوفاةكا :

 | رن ينام دست

 اذ لين فب موجب ةسنراس عاقولا 0 ١

 انأ لان اتلايلو مج يف انعقد ارذ نجوم نعزاوفصْر عزل زعم ديعزبإ بسير خالاع اقول الع عافولا |

 لوائل ايلا يرتكب حا نع كيو حاز ةراقكلءامتاف يسم م
 | لرش زلم شادن [رءسسرالا كه بام اوما وهِضاس ضد طر رهنل | لج قبال لال

 ا د
 ا هيا :تاللاغهزقآ دم اهضاوضرمل اذ اهنان ضان داهلانطخ درب ثياد مخل ذل دالجامو لاف
 . ا: فجل ع دج ان ههادكعزع ىولعلازعبو زب بسب شامه ناو: دحاوةداتكي عملا

 نس !مفمَسكي ناوراهطتلا راكبه ماودرخا كس نأ الاثيزحم ننال ار ملجم قال اير اميل مزع اناا
 1 نيتراةكوأ ةلحاوةر انكي عما هول ل امد نعانلُسن اخت رافكلا دعت طعنا ذيلح

 | لمااورلانل ل يستلزم ِثْرَسذ ترحم ايامك عر دتس دنس ةال اجلا نزعل الكل دحاو ةراثكلعإ
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 ان
 نيالا
 هل نعراعنا

 كانانا ناكل !امرجا
 - ظالما

 "لع لا] وعنا

 هلك
 ك
 كيما
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 نينه بيب ةسخلاإك انياب يما اهننم ند دحاولا دامك رمالاد دول نانا نايبارضلالونا | ان
 اكل اداه نإ ضرايطلال مرش )ل2 ادعي ازع بيب إل انعونعيلانبازعبؤه منعنا ظ
 لاوانكواَككب تلمض نانو منال قارهظك] عدن الوش ىلا مقاول !ظجمكعَنْلاوا.دسرزحالا اونقاول امض |

 اا صرع رعد نعنع ازعو دز بمب كثر ق ن افا وظكلع الوم لل اوش اضضاول ادميزفكي || اص
 1::6اماذان توب ناله نككى ل الاذد نكس مثيق طك دنالوقي نا هل ان ناداه راها امراشلا
 اهمال نبيها امامابسالا ءذط كلر ثنين ةداتكلا لش حو تنانكوانككلض ناقا
 زال ةراتكال نوط ةراثكلا ارا ؤ”ى اتا ]بخت اقلوق ناالازطّصل افرول رن بروش داق كن دان اتم
 . [دسقاككللض لوف اثات ساف رجع نار اهظداوطل الام است اكترينغل 'لعرابخالا ذه ]لينال الاو
 هلنابعاب انسب اذإجل زن اوف صرع كح دوعن عوكل ش ادعو اي تع اك فل اخ اعاجإعميوسمتاولا
 اقام امنا نم ةماهَظلا هنسناكنان ضاوي نإ ةداتكلء ياض تن د اهلل اهيل اناا ذ الوهن اش للم

 .|لادابلروكتن ازال نهض فيثالاررطلا نجل ءانه مصر كيلو وعمل نق اككافلث نأ عقاطبا دب
 هطد نإ ولع ان كلذ د انخالا مدفو َقحار فان لونان إرقل ارب كرنك د كو هتاانآل !نوكمال نانيالااادددأ|

 هيلع ادلع ازعل قمل انعناكتسم نبانعناوفصزعن يح ابعد عنب ١بمي هنناذل ايهاثمل ثق فاول ل لح اذص
 عضائمرشب لامردكي نال يقزم اهنا نام تلث انسان نا بس ةدانفكإا احل اه ضيف تمام الزلجرل كفل انراشل

 بيري ازبازعزيشم انبي ن عيون بي اضباة د لاو دمزلمو كقالطظو ءاسالاذئثهيلعدلت | اص
 ولفت اذان تزم اطعألا امقتيالد اهلل اذانراشن لعدم رعت ز عزب جزع ةزججل اني يجز عرنعيلانبازعزبصا |

 نعول ازعل او يخمو ةراذذ نعد يازنازعدشلا كك د حا ةاتكملع ناكل كلهجن تكي حاهضاؤبنا اي
 | كه*هشاأبي تالئخا انه ةرسسل ىرحا :داتكهيلمنزفك نإرم ةباثلا عملا عقاؤا ذالان التل لع شادتعيلا

 ءالتلالع شادن نعجن دز تن اك عفو ايكتم ادا: ةتاولالقاهقاطاؤا انم أجي
 لي ْدليَح كو هنع ةراتكاانطقسال لاذ ةدانكل عا اهعتاوب نإ ضاهقلط نان تت لافداهظل نعل سدت | ابي
 هيلماهستاذب ناز اهقلطغ إني ماظل جد زعلان انشا اهيلعاطسازعةمنرالازعتعاككارمغمملشم |

 ةرامكلانع كمتسوللاذ] هامل الام اش! هش ادكع ناز عن امعنبدانحوركمنبا يجعل ]كك ال لائ ةداق

 الاراللا ةداقتك,يليلذاهضاب نإ اكل زعدكولم جيخاو ات ماؤاط نا معربا علان الكلا فلان كاب
 نزع و ةغداومنل زول سكر زناوتبأامنل ا ضا نائب كوادر الما جارنا
 | لطزا ةراقكل ا نه طقس ان نام هاظ ]حد ذرات لاع مشن اكعد ازعانب اص ضعب نعمل زعم لعن عطنا

 اذا ايدل تزال ةداتكلافاهسجاز دنع ءراتتكلا اسال هضلط من ناك الاف جاو ناؤات ةعم من اددانب نالق
جل نار مابالذ كلذ نم عش وبال دا مْلط ناك اورسما لا د 3 "

 ًاهيازعطعو دكا عتب |ككم يلع ةدامككو ع

 ل يس وع يي دعم
 ا
 ظ
 د
 ا

 ناتيتلما م متل اثاومجازين إل: ل كتف لانداوظل اوال ' مده در ايل لطب دشف هملطن ايطاطاذ الامه مللت
 هزابلك دع اهجوتّماهفن كلمت داولجاواخوحاهكر نان كلف تاتا قيم اطل العب انسنقطج دارنا ١
 نم ةدوتم مار نال اي سمنال اهكرواهتبعذهنيرهاظ نان كذاؤسفن دكك د دنم تناب مال ل افاؤسم ناد ابأفلا

 | اهمساغ نإ ف ماما العجان دع جركلراتمم ار يلع عير دل ل ماوهل اف ئتذلا ذ ذب مزل ل هاؤست نب غ
 ١ بجي ىلع بج نانداج وسما( ئيكس التو قصها ظ دق جوز اه كامو نالت ا1 تفر نان كايت! ماعد

 | مجاميع مالا ةوتيرطو نتي نمل كيرلا ءانطالاو مايشل هزل الع جنا لعل اذخل ماظل الن



 ظ | اما هنت اناو اوبن الت اهفاطرت لما ردا لج نصرا لوم بالا بلاها نعالملانعدللا
 | وي بهو هن كلذ لسباهماط# ,ةامازئماط لج نعرشلا الهم محن سون ءانإفجي لفن نال

 ظ |كيب 5 :اسراوّصوا دج ئ تعمل اثلوالا راهطلل ةرايفكلا اهتمام لَوال ااهمجازائهجدز يلا اهنلط م

 |[ : | نسم 5- منام م 1من عوبم زب! بي ةتانل امان ةفاول تل لمس هلا ةلح

 | ..(ةةلط ىوبدتناكواةنناة ايس وس أيل ةراتكيلضمجائ مال اواطاذال نال ش ادكعيا
 انه ماا اَمْش ا بعانإن امل مولع ازرع املا |عن حل بسيرتإل ع ةراذكالمال او ةدامكلا طاشسا
 ظ  كيزتكو نسال اسمن ادادانانلت داك لود لاهالي اديرغشامازومالن تلازم
 أًاصإ دان ايبقع بين ةترانب اوتيل الغ ةراتكلَم كيرلا اشاد الان اسفل ض نا
 ' لان ةلماتيم اظل سد نعال العشا كعب انل اسلام رسب انفتح بمعني بينغ

 والاد ان نانرهش 1 اراك منوتس مانو أنبا نيه ث”مانصواهقدئتع ل مفاماثا نا

 انصأأ ناءبن اهتحبكلماوهذ ٌةدحا:قلطناو تلم اوتو نوبلز

 هيلعيل لان قوفةلماززم الجد ةراشل إله كج ن وسو نع جردالا ديكس زعناؤفصعز يش ازبوسسعأ
 انخحو بالم نير هل انالوسيِلَع بير اما ام وفن اكتاموبننلارفعب ىداؤبداف ما افوف (ٌكلرل قا
 . ١ ىفاماهطلزغاتك فحم أو هيلعؤنالن ناقل خس ع موببص ناورملخزلطو مكمن ءاننامث |
 ان | اابانلاسلإفمونيازعناعنلا زل زو تح ازعزي ملا ١بمي به دنيازفيكمل الط نعدح نم |ك
 ةفلاو اكس نجتس انااا هش ميسون فدا: تل ولكي ةاالل فلانا

 اما ل الكمي نزل لايزجي نعل اسل اهةعانمن عن اينيزعنيمل بسن مالشالا ف داكن

 أ نينا ذياب ذهناذلن اكل رس يار انما كس يساهم
 نابع حانبل بع بي بنزل العوم امتاداهظل اذ ةراتكلا نارامخالا» نّملازمانئتبإل عماظ نع فورعمم |

 نمير كي راهطلاذ رتل مالاث تل /يلهمْرع هيا عنج مفوكسلا كي نع ةريفليازع هيازعأ
 يخل لانرلا ناك ة ضني اروي دنيوناشولم سئ لا لت اناث يفي ناهد
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 |ةهءيماط هس الوابل اًضََسَو لاو يلع هس[ ]م ههالونب دل اجد ءاج لويس ممل انتل ايل ع هادي ازعأ
 اًيَبج مط انصذأل ان ى ونال انيس بالسنه مف بم ذال انقذ عدنع دل لائق دئها يذلا
 أ لاطاكسم يتم مانلالءافمان كم ةدضا نسوا :ِلمْمإَرَس هلال رلاَطلاتىدنعيللاغأ
 مطاراك هذان لام ىل اًيعنم سلا جوحا ادحا اهتبال نيىراعا امّيح اب كنب ىنزلاو ل مفدي تضم بهذا

 نترعر الا فرشلاةنلاءةرحا اللادام انا امااكد لنيل هل [جراهنالؤطمنلا ن أل كاابم
 ._ دهيم اموبرطخازم ةراتكذيوملا اذه د ونوشلا نالردانٍبرغراهظل اذ ثّرحئ!انط هيِمْملا قل اين تمظع

 | ةراختارم لزج ذاداهلا نزل المشانكعازمد اغني زخمازعجصت ناوتسزت دياز لسد
 نماسويرمكياني ]ب تلادجواذاذ ةراقكلاز كل ذ ءنعازجا لهو اويل ثعتاوب نإ ) ض دوعيال ن اكونيو يو فعمل غ

 داوعلال ! ّئ ومو مر بله كلذ دحيرل ناواًج احن اكاذاربزجيبن اهل اعبر هننمطاوتصن اهنزفكملف مايا |

 د نزعل امراشل لم اد كسول ازعل زم كج مسا بعيب نعي اطار ع ع اكك د داقك شاد كرس ١
 ةراقكلا ضمان عجبا كلؤر طوال قواد ذنوازيم لة دصواؤموا موصل عضوا راقكلا زعزع | |

 :اربلاوضرتناالا اهتم كفر اهمماي نا لم ثدرر يرتكب مرر اذان اذراهظل ازيمالخام ةرانفكملدافغتسالا

 اهنمكملاذا :راثكلإ لع مزعاذا انبلَرالا طيس نر ازيم انسب الا ذب عمج (لل در ان مسانجالو نعم نوكيا

 اقل

 سسضشسشيص شمل طحسصعس لستم هس سنين ام
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 02 ا

 براثا اسم ا #0 ةنام عىصيلاف 5 اشعل الهىوقيالط تست انالوؤ تيان صنم ظ

 لا دقلة هاهو باعدت نس اهزعوانرتلاز 6 1 4 ْ
 ١ إل شادتعي ازعهينيمنارعناوفصز عون لاك نيدع نيل ماع أ, ءانم نسلم اكسم نيس دن خصصت اه ْ

 دير ااا. وياك ءاش نال ساو دقن مورا رهاب .ءانسو] شماس 0 ١
 || اكن

 ارا وصد د :ىضيد |عباذتلاو نبا سنرد الفلافل ةدانكمايصلا شل للص ادعي (رعاتل انع 0 ظ

 ئشارضعمارهش مانع ناد لوبا وضق ملفا هينرطيب وُ ] ضرعناننمايسدأ امان اال عشنا زم مومو ْ
 انبجازعنإلحنب وئام نيك زمنا اك هلكءاملا دان ايرنائيضرفل نمو وصيت[ ضرطخاف |

 اكلي ا ا ا را ع ا كالهلاد ماغنينإم | ١

 او! وابا اةددازو هش تلاع ادي إزع جافجرب ]زعل 5 ىتباس باع نيبو انوي ٍِ :
 [هلكبل هياشنلب لح كو رمش 10 دلو ةراكآا نيرا امانه كرا ولم ا 6

 م :انطراعاناوابل ازعنلا تلون ايو نمكازعفا نحو نامل و زعةتمن أكدال ا
 | «نعيفلا ازهنيشحلا ب يرقلازعدم لزج [ككقضالوزقدص ةراثكل نيو موعل از !طمامفس

 ا

4 
 م
 ام ةياطر اظل زعتلاسل فاشل اهيل اد عنازعت جدال زعزع كلش اهلاباعشانكع فارعنإ جنز -
 د نيمباشش نيوهش مومن ناضعجرهش م .وص صرطتل انئشبا ليل دنابعش ةهماظ ناطق متل أمفرزالا ا |

 العلازعطابسإز ازعل ب فاد اون | ةميظال ا بامان ماض ناو مداتوقح ةننارفا سوم ماظن |

 انءطاطدحازعت صو نعال مل ازعناوفص نوح وتل انضن نعزي شمل بيم شيإ ل الع ادعي ازعزيزع ؤ

| 

 ؤ

 :تبانو هش مسجل ناك جم ُفرلَء شا دبع فاز عزا لا بعيره زعدإ..ل ]مم نعلم مزعل آكل شلش
 لبان عجل قاذ ارنب يتلا ااا طر ذولا اوذرلجاخد م ةلعملااذءاطفز الو
 سايالواوم عرمان ايت ما ئوغتب وسيله وقيد لنالدلاض نباتي مانت نوكير

 2 .لشلا مانت سن عضم اهعطقي ناقّلع ل رعامأر| هيلي هذ اروشل زمم السما اًيسمانعنا ب ١
 و ناضمت ءوصيل ات ان نانقمب ودام نايعسراهظف مانإرذب نائت إلسا ش ادب فزع مناخ وتصنم ١ 0 1 ١

4 ْ
 

 ا

 ا

 لك ”مساعل ازعل ازعاج ازعهدملا هنيوطق امويض تل لذ دازغوا أعل ال. مادصوش نافع وصل لتأتسل | ظ

 لالالا ةداقكدرايقلا ةداثكو نينملا ةراقكم وص مطيع تلاه ادعي ذل اس فويس ناز علعزع ا

 1 ةازوشلا مانم ناو ماي ءايصلاب بيتا دانا مدا طا نيا تيزي امزجي ناكذا ظ

 نعئمافرْنءريعي انبازعزيشحل بميوذقي نابلس نانر ذعر ا مران وعم انش فلام ارم ماط فنأو
 هيام, دج عوبنم و ازبان عون عن بسم همايصب دتع ا ر ضرع مم ارهش ءاطا زمانا اناث لع شادمعللا ٠

 كتمت الو اومصي لاؤرةين دحو مثال !ةراتكوم اًرهشءاصلجب يال ١ امهيلعاو دحازعتوتن عاطل ؤيزع

 كيشم أذ ماتلاراكذ اتا لون زتتوضدرضنالا نبيل ملح كيلي قلاب
 نينو نال رءدطم اري تلاز ع كلاِلعش ادكعانانلاسل ئلمئارصدانح مي سما لك" كاليال 2

 لوس انكو انك مماجلال طاداللوقينا هاليال ايامها لجم مجال امد لها ايل ان اهش ]بريل تس
 حب اضينا ءافيالاو ءافناف فتوفرهش اسنرال العب لحوم : ”رهشاةسرام صرتي ةنافاهبضاخ مك ضيعال اد 0 ا

 رهضشادرال ادعباضي !ناكناوفتوبرحَن الما هني الالي نال جيدا يروا ةاندلما 0

 ران الطلال رجال ذانقيب حالا انمي تيا كالو جداد ]د نيب كايداؤي دال ] ١

ْ 
 ١

5 

 يمد بيل علو ككتنو روش إل نم اها ألطل لاء االءثال كاذو مانالا رفضوا مااا ةزئلاضرت |



 نال ا ا دف اميز اباللب« "ليال اره ما طمس اونادإ/لاوامخار
 انكاسانا الا اءاللوشد نلءالبال انلمازيلنل/ اذا درب ةديالمم ا ادئعانانممنلاو رامدح ف زعإم

 كلذ نولطواءاهاع انس.نا ءاغيال اوءان ناره تبرأ اطمن م مثاه م اعين كتل غالمتاو لوقيوا انكو

 م للان مديذازازممداا )كنوز مرش انالان ناكدامنةدرت الطاهي
 ةهفاهسادودسارمهالراهتبالد, ةلم اي غبالن إل جلإ لااذا ءاليالا:لومياشلل سادعاب ا مما

 ظ رح اين مرض نالملا ]لم مزمن اتطاهصؤ فنا انان نقيهشارضز لا ضمان اقهشانرال اضيرلانتعس

 م اناس قحاوه منيل ذم داهشن اهعماخ نإ فيل اقلط اه ضمن هيي هطتوثضاح
 الان دهنارالا |يلَمَش اربع ىلا وغم از جال اي كر هن زان |زعو يعنينا جزم ديب زعم
 / تضمن اهرهشالا لالا ؤاهنع شك هلم غاال ءرهشالا را ذيوحالو وق هر نيل ذ تلم لينال نال جلا

 ١ م مسوي يسم ماسلا بسلا

 0-55 انهن هدزاكيرفعر اماهتمحرقحاومر اهقاطثرهطو ثضاخ اذ ان اهنجإ4ناءالطل !مزعدؤاطتنا

 كاسلام ىانيلا يل ازعدجازعتع كك اسورلاو لم هطإ لص تللوسر ئسورب اك غسل انو كردابتالزنا
 رسام ن اف نيح اس ناك اوضق ميشا درانضماذال اظاهم لهدا دعب ةزماز للسينما للم هتادكع با
 | الاه كيوم داتا شاد ال لاو نامالبالالاثد غنت نال مزه نامت لعن
 . . | «افناف لطي ازفعن اع ومحب ناماالل عضو ءالبال عقد د فر هش |ةسد الضم اذإ فهل تر اوضح اهعماي
 ع ا نيايازعاشتولازجنانئالا | باكل هلو فوطر لع عيمسشلاتانتاأطلا مزعن امجد دوف
 _ الل زنانانخلا ايوا فمع اكاشسا ءانث نان '«ثلارالادج نقول ولالاإ نرخ ب عفمجيازع مدا
 | يناهزاكسنبازعناوف هزعامس ص انمزب نعرف زعزاذ لاو تسدالا ركام اوم مدا خريف

 دانكك عما االمثنا اوربا اكل جل الوش نإ وم لامنوُسام ءاليال نعمل سل اهم :اتالعش ادع ىف [نزعويص

 وص هيج 006 ا رع تزن اشاد 1

 د جتسو موت مدنج+ موس دوس
 متلالتلا انس نعتز نيضملا اكن اطبوتحبإ شنو ماظل نمدعنمد اهني صتنم فطحل | ميرا تل الع
 | | ىلولايااذارتل الع ننسْوإ ليما ناكل ام تل ءلع شادي رع هربازبث انفع عاب نا زن ابوس اع
 | 557 اد عاملا مجرب ن اوهو ءاذ نارناعدد يو قلطبوتحرتوف عبر ءاطعانسصتز «ةريطحلز مجول طي نا

 | هقنعبيض عساف تالطلاب نيملثملاءاماهماوستتاع.« هدمه حاطب وح نشل اهزكاملا خسيلعد دش تضم
 أ ماقول راش داعش ادارات 0 عسر دب !نعتع اكنيبل شل امانا عمعاثمال

 |تلءاجيل لس ضاذاذال ان ل العش ادعو! ع ترن نفخ ز عب شلشل يجسد
 | ىلويريلظ نيو ةبضافه زم اكو نانذ زاطينا|ماو بنا|من دعت ءافرشانسدنيمرم ذم
 ١ 12 52نابزار هايو:ااداايدا ع دنيتنا نانا يتسن
 اجار الجداد ككل وملاركسذلالو يلو عيلان نيمنالو اشور ضن مهكر ذل ان نال ةراتكل يلع مييرل ناو كلذ
 أدلاظغتبج 2 انللمةلطتَقلطبةاروصنئضزعو كا سلظَولط: نإإعميىلول اناذانمزاحزر وصنع جاردن

 ّت وسيله نم نبا 2 نو صب د

 3و

 >> ههنا ئنيع ةهجتج 2 7 3يجتتلا ا فع> نع

2 



 لدلند 05

 نورا

 ْث المرتل

 )نغايطةه 
 0 هدفا واط_منط تكواذ |[! ولالا ْ

 2 ا بقسط علا دن لس زا 11111111 لق

 0 تقرت ا هإ ارم !ااذالجلا ذا لحس اربع يلازم زع ااملادبونعنامتلا زل معني شح ا

 ند ن أ د هن ةيناث ىاتمزعنأو ا ا ا

 0 اا ا انتينتسال اف ل اغورغعب نود نيل طبل مب ورا اذهغ
 اهدا بالنا تامة قمل از منج وح عزعناو ن نقيل طَت ل خد دنع نن اكيد وعي ءاف نافءئمجر ْزميلظ
 ْ ”قوشاسد ارض لداز ل السنع شن لش ادجعابانلا سلا نوثشمرعر مشد م طديطرطللا

 | لطم كفاني فجل ةداذةزع درسا انو عزبة نعيم 0 2
 | :ةحازيز نعد نعنع بنر هاتان زكلفل يح ءالبا نوكمال لاف ايرهش كل ةلملورعمالا | انم

 ١ 0 0 0 سي

 ظ 0 هاا ا همم 3 ٍْ
 | ]جالو ناءالب الا اهفرت|م ارم الحوز. ل اس ل هدام و ء نايثمزعز لح ابي فقوبال شا نود اض

 | ةفير) ناو حو وفخ دفا تاذ دل هاح صيد اًسيالاعءاف ناةرهشا سي اتي كاوصتزةبئافاذكءاذكك عما المشاو :

 ْ با ناؤرهشايرالادعب ناكن اف ضقوب حان هنيب الط منيالو كا + عرج يدوال هاج نع وحرهشاةيرادعب ظ

 ْ قرضب وتمر |مازم1 |)جدزعيل اسيد لل الع ادازعن اعز ع ناوفصز عبو معزبا بسم مانمالا امهنيب قم

 ا بيامءاقل 1 ا ا ال ل و وبا حلاق فخامه |

 هتئلازعرافملا بسن اهب منتو | ملجتل العمالي الل ا: لتنال ادع ل ارعول ف فزع المل [نعولسلا
 ةيعالا كوي مال نا تملا هجدذ نازل ا:علشس ل شل لاجل نهار فكوزم

 الشاحتلت فاواًمالغ نعضد زمان !زنموملاوما ايل انا الع نيبو! العال اناا لع شاد ازع

 | تااطتافءالنل زال هتراشم عدم عوض اخ ٠ كتاذع العر اليا ال تالا غسيل ل اشف يتيح كرها
 دنا ءزلعالاةلبالا عال لا تلاع ك1 نول متل ماريغ اجي

 5-2 هالياكاعت اعقيال ل انتل لل عسادتعت .زعربص و ازعينكك ادئعن عزل ازعاهسرعهلعلا او اهحر ذاؤب]خد |!

 1 كول كادر ا ربك يفطم لعوب راع هج أك م يدسع 2
 اهيزخييرل و ةزماز عىل لجن زعياتلايلس نمو مال ئس لان لت از ادع ارع ناكل نعني دهم ازعدح ا <

 نا الأ تركك ناك دلل ةزمتكا انوتسسماصا وسلس ألم الظل لالا

 يبلع بمال ل وعتإجلا كمأ, الي انوش ىاراكتا ننس الكل اءؤضزالااهلماريإلا

 لست نلاسل ناش لوفي ازعةداذرع حابب تنميل ازع نعل عنا 0 أك تاني فاول مزح :

 طعدز, لدا طع اهم ف كل اهلحاش إل تلفدتساد ثحوالن اطل سلع ناكولل ل امن مازجيلع تاّيإمالل ام

 كلّشإ] حا ايمجيملوتل اهيل ملجم كلالوت كاشف ةراتكالو نالط يلع خل الو إ حشا اس ناوهزق بنك نل أ

 ةياتكل ال ]سولو عش كيوتلإ|ءجاغاد اههقيالن افاسمزيرامْسراط ل عموما ةراتكتا ضلع

 تلتانالز حد ذل مالها ؟اتلاينصيا تع هر نادر نعينذ يازعشلشلا لا الع ]مييرماو ىلملا

 ام ناطلس ل ناكل نال السم 5لاطفاتلئ لمح ١ امل ءاًيلعن ان لاو ؟ءانمارجيلع
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 م <

 رجب بح © ءارحس نالت الحا يشا ا مح سنك نإ اخس دز انك بلم اهمرحاذ |.غكل اهلحا هس اَنالوفإثدسأد
 ْ (:.لاننمناوعريةاونغلجل اشهزب نبش لل ثلا اناث طع شاد فارع جارعما امل ناعم ابر نب نصين

 هالي لم كلو امه بول نموا دهن مارح انالوف اادلن ايش كلذ ىزالك نام جلع
 اكول كلذ نانا مالم اوما انما اتاو قمل الهاون اهي اله /تسَسِن ثبيساورنإم
 | [|للاش مارتن امالز رجب تل الش اد رال ضنا دهن مزون م ناؤنسزم دما ئيازعديعأ

 | | ةيجويماة|راللوتيلج نوران اوما ان امله نم جاد نل يجمل ]كت الطالم داك

 | الس دانا داحزح نان نيج انادي اك افطاغما ظ
 0 طيطللال نش المش دك بازمول ازمدا مدانلا ]كلي نان جيو تناك .!قثاتةلمالا

 أ |[ظاكابانلاتلاةنان ,ها بزعل نيكل لاق مازمانياداةيا يبدا ياخ تا ةلمالل
 انمإاكنامللا «كشم وثبات ئلىلاتماحتلاثم دج ويا هنا ةرمالك الا ةلجيزعاشنالم
 1 اللا اهتلازمالب بكم ان اكرخل العشا مابا بيبان ل جبار عدنا بينريهزع بن مؤم
 أ ]| الجي ناولكياراشا لود ايلا انِلَعشَلَس الود نازيبل زمالمد إل ش ادعو
 | ةلوناز سال سرلان عش اَعشل وسد , دش ؤرووانلا عنب داونز هنااا ا

 ١" معلاهلعش اس شالو مل سر نانهيركحل اش ادنعز ىول الزنخ ل اقل مازم لبيب جذل امك لذد
 | | راش نموت ولطالما طال كاي ل ناكل زياناخلا
 || | شاب ناذاهشجيكادهش زلال اْمَلَسَوملادِلَعْسإَلَص هلال انهفقواذ اهجوز اهرعضحافل اناهفد كف
 1 : ادلع هنعمل نا ةساغ انهشالل ان مح: ليدش مم اين نافمَماَقنال لاف مثدهئضل ةرباهيمد ايفنييداشل زل كناأ ظ

 | أ هيلا :نايم نساك ازا كحوز ن اهلنا, ثاذاهش عبرا كهشا ةلملل لاذ مثئضفيرم | مئيتدهلف ل اننييداكل نمثكن أ

 1 هتاضع نأ ةسمارل اها اهلل اقثّدي دشن لضغن اذ هتدارتا اهل ل اتوا طعون كسس اهل ل نم ثدهشفلا ان | |
  !الئاكساط حاختبامّتخال هل لاق ام هب قمن ل ان 'دهثفل رب كان انمي داشل از مناجعز ناك ايليطأ

 اجا درزن :لاوزعوزح هلاوةرعر شناص هش ادكعوب الشم اذ ةدانذزجونشل نه طيزلا زعل ومنع :ةمل اكن ضنع
 | د ا بكون دج لاننا ارش لن: وارسال
 ملكنمل اهقزعلب سم 9 اونِمْداَصل انلتاهشابث اذ ايس عبدا ايلعدهشباوخب ناالاباناررت]ماهبلا

 مسمع هياكل زل ةامشاب ناذاهش يدا دش مجلاوط بانل اجامل اه ضنك تتائداراناد نين اغلا

 | هملاذرعالم ؛ رمل ! اهئ نرع ارد كاض ناو ث جرا ل معتم ناف نيد اصل زمن اك ا اهِلع هش لضغنا

 3 | للسان و كْلَوُرم ,لاةنولاوخارثرو هّمانتام ناورتاررت لاف ث اف دلو اهلو اهب قرف نانسار انلمرهملا

 انع ا كوازإل ايش اله ادكع ىف رع .تنملا كك ن بالا شريد نبال اشبال مس كال وال لامس اذادلول اريل دريك لق
 اه: هاي لاف تامانذعي]َميلا زج ئسو ل اماهب فزيالجر اهيلجر نيب كيد لوب وح اهالي الاف مازولا

 ْ |ةناهندح ةرملا | ازعّلاسو لاه رة | ماوه داتحر اج ضالمل امم لمت !ناذادب مللت الغ انهن قطب

 ْ 0 المل ازعتلابولافاهنضالي ل انهن مضمار ازعشلاسواهنضالي لام كولو مو
 ١ مدلل اماداميلبل م جرالناإ لاامال امه فن بدكم ىدلو لول اكل ذ دعب لومي ئاهتدافيو اهنعالب واط دلو نم

 !ةكرل ناد اهخال يإ م نوكم نيالا انبربال خبال نيالا شرب ثار, ربو دلو مدااكداضّدااذاربلا درا ىلا

 ْ أ ةاتالع ادب رع دلنل مزيل بمب دم ارلجةنارلازبادعا ءاطد ناد ممربالو نوف ريرلاوخا نام ءودأ
 0 رم يع ووو اح اج ب لوبزامالبالانتمالتاطتانالان
 | ٠ ملناولوعن ودب ثزعلا اهجدذاهمرول ضال ازعل اس ل ان لكن الع ادمعيفاز |زعدامحمي ثرحا
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 0 هالك
 : 0000 يي افافءوبا تا
 مل الفانهنب قف اهنعالب لاقرتماف دقه ازعرثستا لعل العش اجو | رهن زل بينهم: ءانا | ظ

 طوال ملال ام صرع ل يجن عطر زله سا رجوع لمار هوان حيل نضال نق هضنإ عرقا نائاكبا

 ءانعملّصلا الَسَسْسي ينيب ام هجتيفلشلاب دعس انا لجيل اعلمي فيك ضال اهزمالل ازعاشلا
 ل كيران اماني ان مانل اس ل نزين لا سي اكن عماشخم ازعبموبحن١ بم نر منيجلاماحبد ١
 ضلضفومي هدايئرعةلملاوهينيزعل جلا سو ةلبتلاملاوهلزا د مانال ادسقيل اقخاقذنعال انيك ا |

 "هناي اشش إن ن افا َقنامل امال لوقي ثرد ا اخنيتداشلا زرت شاب افلجف/ لاو 2

 اهو رباساندايفنيبذاككانلرتاهتاب نة رانا ة ةرما ونت ثداماساض ريل نمذاكايلم
 عود زم اك هب اهاند انف نيفداشل زين اكنا اهبلعٌسلبضنعة رمل الوطت ثدي كش هاناضخ تان هن وفن ءاماللا || تم

 انيايزداتجل "بنز ارو زعم اكمال داني هد ةلماخ نة سم ليكم النعي ازع

 تضل اناهجو اهنعالي كارلا ةرلملا ذرات قع شادّبع فاز ع ناز منير ع ةلبمح لان عوطرزل ازعزيصما
 : شادتعون| اكسل ارض نازعيلا سن ءاشهزعجإ لا بمدرب نعد از عيب اككامارل خالو انهن ْش انهي ْ

 2 !رلجمانالاد تعا اهشف ةينباؤل ناكنا ل مل صولا
 : دةنباهل تاكتااكلرب , هئماهملع م الواهعم انا ام ربلع ءازجور فتن اهنلنكوم ناوادما ا

 1 1س بس با 1 مم تا
 اعيماهينوكحلا انه ذرجولان بانا غاظمج دافي وفي لاثيصارشد جور فذ |
 _ 0 ل سسك بما اص

 تبا وتبدل نيم دلل ينال نادل نوكيانور لماع الخب وعن ال متيالل ةراتلا

 اذااماو نائل الف اًيّرلاب وغنت انهض عمورنم دلو اذاب جوزل اتافالس احلل انناكاذ ارئادلول غنا نانلل انوكيالو
 نع ْتْرِء اص انمجِلعل ديواّمخال/ لعمل د نائل انف ةِساغل اه لوختل اعم انزل اباهضنئامادل م كيت

 نرفمعت يعز ىس ومو ني. ابين عرافصلا ياعم نرمالا > ناحل انْ ل ناف تالا الا امهيلعاف دحا

 نيكمالل امان للي نااار ليد ذ نوت لنلاياع ادع التم برانغم نيقيخزعذ ازعل

 مالت الهه صبا زعتجر عناب|زعاشول ازعن اذنالا ار زرع سنا
 كل لإ تنال ش ادكع ازعل نعني ازعاج اذهب اكل وخل ادمبال ءالبالالورنعالال نيكيال ان 2

 النبيل لان تلم اطح يلوا علل نه زجتمدالا باكر ادت ذاع حان :
 ظ ةنبخاراكيمد نم ابابا ذ بابا اذهزمؤ نا اخانضمدت هل | انكم انك يلعن كاد ادهش | ]وير ّتح

 | لاتثل عيتسالا نادل انوكنأل ل انشا |مّيِلع انحاز عتيبزع ازد نيج ز عد د حز لعزعدح ازعاج اذ
 ْ | دعي نيازعالعل از عاهل نجوي عنا زعرافصلا تي داس ازعرجارعتع اك اهضالرت | ا جتل اطذق اذا

 ظ | لانس داقالوسن بنا سال لاند ايتشادكيزعنلا بي كاتو. بنما 0
 ا انمل اوخارثدد هلل د ثا ناو سل راض ن اكدت زم الجن فدع او امل يل جرعال لا نادد < كوضو أ
 ا  تاعولكسلق املادلخ زب عمم هيخإزعض ايمن بنزع يجاكبال ارثريولو نئال !ءثدد ثا تاؤرع |

 مضلل ادع فن !ماهدل ون موقناومنلم انضالا جب غر شل الع هل ادكع ىازعر يب لا رعن اسم ١

 يمي ةللاا ماد كلي ليل دل د عداالوربلاهيمنلافةنلو يلم درى دلولانا داك

 هتانككيلاز يلم ار عملا دز عدكازعز بشل بت ملا دعز عزام نعل وس بملزع:دعلاو
 اتناك اي الو دلو ط طع دريل اكس اعزوخرلوامدهاه د لواعنا مث !بجوهورتامارعالل جب اتلالع

 ظ
ْ 
ْ 

1 
| 

١ 

1 



 تهتز رمش " بياع ران ناز لارعس ازهلع بزيت لم نعت ْ
 ”ياياناهنعب انانانافامحن ابا زج هد ةلم ماله نمياشلل ادمشإ ا :

 ىباجعرامرىازعا دل مجوش همانه دم نامل انال دلال .ثيبو«نوريلا دريل افخل مث نسا رعذوميرقاو هامد

 ضال سد نم .انل ام هن! يسابانلاسلاقرلملازعراد نانمازتم زعزع ةمل ا اكرالو لاين الار شم
 بوش لن امل نال لععالوثربالو لو هيلادرلاة ثمنا عفة اناهدل نعد ان عضد انج جوهورتإرم

 ولالا بتل امنيتاكلا 2تتسلا اورزابل ارم جوجمنالثخال ثربال ل وهو رثر ليلا ع لفن اذاذمال

 األ هنا هلم زمال جم ئمجل املا شل ياهتل ابالغ بنزع تما بشي ززي تنمو
 ١ دابا[ تدائبارت لاما ١ اهضةنل كامدرله فن بدك

 ع | 26ريال ؤانلا بان ذدقمتلارابخالا» نالت وس عما: نك تو لي نامل ايطومسملعب نايا

 ير ام نب .مزمفادك تهز بزخلا بيننا برهز نم بنوع ةنئم نارك إد
 | ٠١ ماللاسهفن بنكارثاط دل عبتشاورة]مازعالسهرجتل سل اثرا كلم ش ادكعبازعذ اك نعزبمنلا
 ا ريمي هع الك ةيقلاموبملا لغالو لَم درال ةماكالوالا) مدل لع درله داودلولانارعذد

 ابا نعل دان هنهون زم بلابل شر شلاش اكرم اون وويلازم
 ناشف زعبل ملا »بجبل يجن عينع بعد ثزح كاسل اسباب اكن مع ضب نب محن رآني نخا

 20506 لاهل از ءاضحز يره. نيته الأكل نر المشروم اطشازم علان
 | معلا نهال ضنقيالس قت ندد بالا رد ابار ايصال !امولع الل العب هاغدا اذاهببا

 ظ نانإلب و مالكلا ماما ! له امذ ىلا. تهب مدح الو بال |رثربالو بالا ثري.نازم ءاكذانبزعرب قحانأو

 1 نعل دج !بيردإ هلام جوانهزب بيع عد عد هئازعلع كلا اظن انجل امانا ؤ طالما

 | كمن ةداه ثدوشف ناملل اناا فقد الجو ل تااَعش ادع فاز عبيف صيد ابعيع إلا ببن
 تارطضي ل مزم يولع اك اما نيو هنيبّوزفبالد فذامل دحر لام نامل [نم غرف فا

 فا ةامازعالل جزع اسلام لت لع اجا هيحارعف مجرى عر عيمس 0س
 نيل :اكاذادال نزع :)لاذلكت تأ لجولة تسأل ذزكت نال هتلر [تااهشعبرا
 2 ةلابول ناز مانهشااموتنعالا ال ناكمامد رمال أية. ازعل اسوان )كك كل ةشا با فاهدع
 || ”شاهنعال د لول اركما مارتس خر انإ طعنت اشف نا الماش اهنان عد اناهبل غدي نإ رتإم واط جد نع

 انما لايك رمال ماتا ل عنويسْؤلز ما ناكل انزل لاَعس دبع ازعويس وبا! بميالكرهل اهون كاب
 | [!دي فون بدلا عتلك ندع تيان يني لا ذل ن يبالي

 | | نال ناهجعن هدم ا انرلابةزمالع ادهش مدارس |مهيلع |هدح رع ةراذز نمش ارخز مب مسا ,عونديع

 سس لبابا ذراداثسابث لح ااذه يضل أمس نزال ادلع د جدزلا
 انقلو ضنرل د اهجدز مدحاروقلا المسيرالهش مت اللذ كن ّئلْنخ ناعم نائل حلالا وشل ادحا

 انالاببا ]يلو انهن رفد اهجوذاهنعالوز حاز ثاثل ال جاتزل اباهيلع مداهشل اس افاعماض دل نوت ئتسووتيشل ادحأ

 "طماط مىرمك سلال يمل ارعالمل لزع اكس يعود مز زعرافصلا١بمي دلول /يغنبالا نوكيالنادللا
 | جاور انعام اان سلال ارت
 ا ةامياع هند نريمزمدا اذ ةسيلا لسلام انكر
 | ةدكم اد رمل نو مانو كول هل زبور ل امض نانا كو ل نمبو هيب زرع 0

 تسي هالحال 1 .!ء اخس |زمتسرالازعتع ايف :كءامن اوت انراوتبال دناثواوتبالو اول او يدرهبلا



 ةححح ع يعرج يي مج :جعجج

 0 ةريوفوةلماخ نددبعف
 كلاما يزعالعلا كي نمدازس |زغدحانغبومخ ببيع لانكوم | ليم يمرر ب
 نعان عيوب از عع بسب هايااهجمذ ىلا اهالومناكاذا هيلا ركولملازعالب ل رع ناله زم جانا | اص

 كلذ ناكل مابا هنعال اهايامجمذ هالوناكاذامنل اوال دبعلا 2 اتيليإا اعمشا انعفاز ,ءزرحأ

 الرا جيل اناكوميكاذ ناكءالووما, ل نن ططلوتز أمي نانل هينا راسل اوةمالا وزب لان 1
 لسان عم منجي عود يعن ب١١ بمب ءالووماب ناعلل اوكي ن اويفيتاهإملا ذأ متل |يلسرالداوكذ انركانوهن

 عع 0 هع غلا.

 0 ما ل

 قزخإ كل خلع ةراث نيالا فد نيني اناا نيةؤطوللاةيّمنلاوتمالإ !عديتفل ذيل جا اذه نب
 قولنا زع بوجي هنشتا نيجاللالد تسيل العهر خاداهالم نذاي مالا جوز اذا انبلح
 لماهخناةواهدلوامَذَمِإاَةَساَ يد وسار فلج دل اجلا: اتلاف عاين رلمنم

 ةرهاشل انقلاذدبالو ا ءاقتثدل اول ارالوازما اذ! يلعن سنهتلاذ عبار تل اللا ناغل يلع

 اتيلازيم زميل نشل مصالح ناديبار هضمي عيفوكتلاز يخون زي اط نيه زعاشملا بمب
 دلع وكت ةرملاو اهني فر انت نوكمة مال مت يفد كو ديم 0 ام

 امتاناتلاو جدن نيم اينيونيل ءانيخل وادب ٌذاهش 0 يلا مما ةدواجلااهفذاتيف
 نعزي لح اني زبخز عي جازي لب بمب تأ هلل انفو ولام عر دم

 0 ف [ضزعب بيز 4 ناولعزبنيسحازعداز نا جامو
 «دلاناضن ثوان مش نزل رلى اقينيتفيزمةدحاؤرتخ لام تيقؤادتو ءاين جي ئدتم ضن ةرسر ذبل ملط ع زع

 هتلاعق ا زعويّصو ا بيكا ثاامالو اهلا أهَباقف دان علف ثور لش ناو ث لري ليطعتو لح انليلعم امض

 نعال ضال املا اين يك ايركملعلعانهملام ناطاشلا امه ىرقل زمَتبَو 2 هو رتل مان ذةلجر غش الع

 دكايمالفمضجلناهمامماهام انجب اثنتي ادجصوبال اخد ثان ال ماو اذضاثعالتي نال بةشتامخ
 نبات خال انادي لع بهرمأب اهجعذ تليلاذخا اهماقم موقي  اهئايلدانمدحا لانا
 غفير اند كحل كلل نان للم اتا مجيب نعد ايلكن بة عنعنسؤينيزتخم ازتفوكلا امه نعيوبع

 للاهل دنيبلاتيدارجلا لح قوادلو و خاد ماوي غاهقنتاذاو شل اب اداه عيداتداهش نكت م! هتل اضن فاذا

 "7 تاز .انشميراتداوشناكوْسب كلذ ثار لاقف,ةلم لن ةاذا جزل نال انف كل ةرعما اباوع لثس د قلاش

 | لمنال دمر أل امج تاكل ةوومعزل من ناكالاو كلقانملع,نيبل امام لش هر ممل اًماذاد هسسان

 'أ انمدَىدل الهبل اكلخداانيومل ل مْ اطيغلاولو ثادذوقيناءذز ايداهتلاءلبلل اب ءلخري دلدالودلاو

 | نايلي جن عفن نسب نعيربازجلع اككك يلع شن اججواعذل اد اناا اشي نايالمكيتس دال دحوم
 اا زل |اهش اتامناول اذ وخاف داذ مطاط اذ نالثخإٍل عاش ات اا عن ال لج بازع
 أ "لمس الع انها ايازعزتقلافجيزعلسان يي زعةرل اع ذعلا أكن يدم الكت اكم» انهن

 1 هدارذنبازج ملا بنما اك ِْبلاَع عام ايهشتو هلزجورل اعنا

 كاسلات مطعم ل ايان نوعا و م هك انعربع
 ب



 رد يوما بد نعد. [هدحاناماذا لاول ميلا ء ان ىضف ةاوملب ل كقفمض عجد م ءاضقرإ بل ازيا وطقلم
 ىيلمز الرق عيش: هل اامانلتغدل اذان ل نا فق داب ةلملاضداول متل اءامدانل بتل ااهقلطمانتلا

 مان ا. ازيا نوكيان لترا ثنتلل نوكبال جذل |لهجلاعاشموةللإ رالي بالا ىلا ةلمل اعالج تاك
 هنيلاحاس اجلا )ان منانشانهدامحانهندبابىذلاناعجت اًيع3مانهتال اذرةلوغلب منيفض انهن
 كل بوضتث نإ لاهوت ل ايلا نوكمأل ذل اءانتلا مانمال جرا هلك انملانةّييدل ليهو اعل خال !ةإرلا

 هاتان ءانل الاوخ ال اًمفريلا شف اما كوتو جوزاهلوانم ةلمانتائيياع هورارلرت دم انس َنااالولا مب

 فإاستلاشف اكدالومت:لبتلا عام متتاخنلملال لل اناسحاشفةرملاءلعترطنوكباذمن جور لام
 كااونتال هجرت كلجزع ناس تول ينل ا اسج نوفل ابا لوقيل اف نال عجر تان, ويلا نش
 كائاناع اا 1ك افةزمللع ال انيكك لطب نط عجوّلق ن اكن اوت دهش كنا تتر بخا ىذل الوضل ال اًمفمض
 اهجلانادلو مال كب نشيوبز تو نا كيلوسامهديزمسل اول شلاقف نذهاش كاشف جانحن تناكركا ]نيب
 , ١ كيلئاثش ف ثدحلتامعن ناتيتنلااذهد + ث ءاجقل ايزفاهحوز ثمل ةامل كين مةرالم ىنلهب عانم اد

 الأ نيازجزب ف لانمد ازال اداشالاب بمن لاخلا فاول دال امال يميل اذ نسب هيلا لم
 واط سارذل شك فيض" كي فانا ءاضت نيكولاس ل ياخ شادبع فاز لزعداط نصر نعيلا
 طلي عانمئم ناك ينل يمر لوب هنموضتخكينبلاءاشمذل اهلماو لم اوض اهجدذ اهنع ذهول ذهوجد
 مةلاملاشعل تلا اذه كن منيفضانهندب ست ةلملاءل صل نوكمعانمزمناكانو ةزملظاشنلا عام ناكان
 هلل ءاذل نال اوه لملكة! ذكر. اهلك دمع اًمعدلئالم فاضل داوإإ تلال نيف فيشلا
 لوقا جر وتلا اذه كرتمث هلدب ىف ثاح ا المعاناه لقب ناالا» ناائضسلانال امضرخ الوفا مجد

 مةئ.لالعر امتيناالااةاملاءاشس عاملا نععجوناكناورخالا ائنسل اعل لياحشادكعو ال ائخلال يصر
 دما كود حاز عدا _.الا اذهب بيو مزشوبزحتو عاذماهجوذ ثبىل اختة إ لازم جرب وساهتبنال ينم

 ماقال الطف للعزل اس تل للعش ادع انجل ادداعن يش عدا عيل رعد بل ادع
 هنيوضنة لدا ءاشمذ اهلهاد هلماوعت اهجوز نع ىو ثإلاذ هوجو ةميراب ةدحاو ة ل شم ةيوضضدقرن كمل اذ
 دك !زعدانسالا انهن بمن للا فهلا عاش مناف نإنيلا الاانا ال اوسلثمكذ عوض [فارال وب
 بيا لعراشو لعزل او اللا ٠ فيتسلالاف ثيل عام ملام ثومليتل | عيشل اسلانمَّض ان ن عضد ذنعبخا

 ناكاملات ثا! طرح دال حرفا لف ثوم :إ لذ لش الم هللا ركع اع بوتس نيرننو هن عر لول يقين جإ منا
 م كه بن لوهذ,ن شلع ىلوتسازموانهسوهف ءانشلاولمترا اشي زمناكاهو ةالوهض ءانفلا عاشيزم
 قاملانالاثياثنالمش ادع وازما درعونعبلازاهجرماضل اع اند نعنيكس نزح ا زعيم ان ةمزعدعا
 دعانا !هّتلاولطاذاو لامانيندسمتفانتتلاو ل ايل نوكيامواثنتلل نوكيا ايلف ءاسا هتموت ازمتلا
 تلا انهاط د سب قفل فل ان [ تل انتا نوكيا الو لامترلانرل ناك ءانل انتل مداه عانلانا
 هيل ادلل ذبيان علملااهحمز ددب ىلا لن ةللاناراس دتاهتبالنينمزال عادل احا إلا نعد دقد
 لل ىذا فل اب ثيل انهن تلون ليلا ل الارامل ءانتل هيلا جاي لات هيلا جاخج
 دات لءلالح اح نالا وم ارتب اونيتللل | دس نيب انئاوو ذولا هللامو ءاتلل ماهل د لاجرلام
 ادعو رواولا بعكم أردني اولا بول نوح طع كلذ نوكين [لجرخاو ئتلالع

 ؛ الفرس ضد هز مج ذزعرنمهششا جوز ل جدلا لع اها ائتكلاة كلان نس ازع تت ل فعحزب ٠ * 2 0 - 34 0 .2 َ ١
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 اويل اهتز َعشالا تن 00 اوال ة الجلي اونيجوز نيب ث اهنا كماوجارخاتالغلا
 ةئقيقت امنيتي نال جخيلالاو نوي نهج رخال كيو هل اواو ةعلاإ محاد تق تمل نهرتلطف ءانتل زلط
 نهوكسما::زولجاغلب اذاوإ لّماتللذ دْمَبْة لحي ]ع ىدالهشفنر الن لقخملدأدرودح ليس نموا د 0ك وو

 اذارزعو ]حل ان ابو رجالا مويللودتناب نمؤي ناكرمسب ظعوب دركلذةن داهتل ااومَتاور كس ل دمى وذ اد ايشأو هورعم

 عت لي صاودنمل ارا ذنهوكستالد تدرب زهوجرسوان وزب نموكسمان هلام تنل مق
 اوضالاذ |ًرُهحادز اركب نإّرهواضع الفزهلجازغل ف ءانتلا) امعلطاذارهنايشل اداوم هلل نا كايا اون اكو هسغن

 عل نر ؤبلشال ناكر نت اور هطاوككى «اركادزال | مويل او ابن وب كتس ناكر مهب طظع وب كلذ فوعملاب مب
 نانرغامدذ عتقحدمب نيل النا وتلط نانوكذ لجل اهواتحاب يرش فوم انسان ناضل اج

 أ هعمل عاشم ثاغلطملاوىل اند انوْولْمَمَوَمل اهنكس هن نادو د خا متين  اتلظنا جارتنا امَهِلَع حانجالف اهتلط

 [كبنينشلاطءاقحنؤرل انام ددن تلا لعد دلة عسولاكزمو ركع اتونمّتللعاقح

 وسحتيقوتلا م ”للانراوطالاوهوو خالازياكلا غ5 تعلا نال 4ولاءاذ الانا هطلاوهونهترم فو ىازهترمل

 قا نقاازدبم .رلاوه[مامهقشوماذاوهلهالءانبل اكةشحاشم ءارفاءثلث اهولكاو اهوطبضاو علا
 يايا رتح ول ادكرتبنهوقرافعإ ىلا افنالاو رش اعل ازسح ةزرهو امل ازشجب ةومواَعرُزص ق يرطب ضرب عجل ام

 ىلاوناسعل قدرا فال ةدارالل نهض ةبغرلال هوانا اراز ةرهوكست "لك ضخو طظرخبال ليج رس رطب

 بالخلاو حاجتلازهرهومن مالو رم *..2ال تمول ض تنال ثاهالاجلار هوت كلابح مَن وطي هولا
 لاا هنديوفاتل الصح انتل ا طصحازاونكلاب وزال ازمةلملا عنمدحاكرتيل نزونعمم هلال ءاّملاو'جاوزالالواءايلواللاما

 تلوللطل وا نايعئالطلا الطلا ءاثالارش هنمركمواقلئهطاو ءاكزا كلج ناعوقاو عننا كيا ءانتتلا انتلاثاطخ لامي

 نال وتبدأ انا عراق خي اطلاقا ايالثسإلَم ورعاة صوتل ازععوثوا نءايرشل خل اذاف ناش
 نللابدريرلو ةماعلا تعزاكةدحاو سند اسرال اوعمج أ نود قبرغمل لعمل طب نوال اناوعب َمدِسَوم

 0 ل ةكدسؤ كو نير كوعبلا جر | ذوفكر ركل اطملوؤيشتلا
 اهيل اواو دلر بلا ذيل ار سسؤن ال ارميا اهقلطي ناب ننحإب يرتلوا ةيئانإ احر تامل ىا
 تلا رات اذه عيضتو نالمالا بتل ان شالاوغ كاملا نةلا ازعجتورنم ينبح
 نرماهتلجو اتجوزلاج تلا واط نان ى ا هتللن ان ئالآلا ربي[ دمباد بوكو ئلطير نعال عدا

 تاةبحوزلاولّوالا جوز الع جرحال غال ةزلحلافاتلاجيتلاعااهملطَناتالطلا اذ ديبزماهمحيذ نت رجالمأ

 قى ةرشاعل اصل نحز رمت وزلا مزاولاب نايتالا نظن ان ليد حرهمولقعب ال قعي ناب يجز املا ابهن]كج نس ْ

 0 داتا أك لال اجي !:اط هلك ففزعم [و هادئ ءاهيلع جالسا
 ْ املالية الهش لول الامي رعب نيذسسزعملب جيارعل انضنزيلزعأ

 ْمَولاورِلَعَسإطموَتبلا هيف جوزتل خرا نامت ءوييضئ لاف ءو هرم اذ هللا ويشد اياهئ ةلطل اشف كن مانع
 لص انوسررل ل اقفةوسرغنمل اف ءوييغزمل اناهلةللكل اف كلم انا ثمل ل اشف ثرخ ل انف ثجقزتل ا

 فارع حاز يغر عملنا كك اعتل ارماق داود لكم لاير اندناوذلكرملءد اضل يوزع إليا وميلع هلل ا

 تره أكتانلا تلال فعشاناد الل زميطخعب السايل ننام ادبع 2
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 م اماعوا «( ١ اة( ١١

 01 دن تا ةماخ زك
 رمزائهزهدحرم ةذملا لك نمت اخ كلب للت فحمأو حنيدت ال ابوعلا ل أس
 داس لطم ضميلال اهلناكوصوتة لما عذع كنار ءكالهه كو لزع

 زمزجوصلان لسه كتم: هتف لم اّبلع نيكد ل اذن عتلطرل كادغ
 راج زعداطج هللا دبر هرحالا تح ازرميهرب ارمني حازب بع ]كك اختل كبانهنل اطكثم باب ة يوما انهض غزنلا
 اهناغ اوم اهنالم عكا :كوقلغلا ةثتس ناكر كا نكاطودا ن اكيرمالا اذه فصن اماكن ناكل ان ةماس نب

 نذاف ام كيلا1 ناد الخ دنمج كطناهنالط زعبل اساناديداا نادت لام ويوو تل ااب ان لذاهبسأ نااو
 للم دام كدي لجو ل مماق ةدجوف هلت لل ا.يل ماثلخل علنا ةولَسادوتال فايع كلاسانال
 لااوّذه لم تلا اميرلاناكر خلا ةمدم ل اكد ىلع ناوجعن قاناكة لن باخ إل اقف ا دتبانري ديني
 نس ةلئريخنتجلجزعمشاو اجا ككش ذل طناهلضلطيل اناا لفام يماو طباخ نا تن نامانل اناء اجد
 رتل اوعيلح لمحل ةءاسز باخ ع ملاكم يعزم ئيقييزعدازم ندحا اك« ةسائ عاوآح
 | قلل ةئجس ةلملؤجوز ناكل انا اقف ىف ارنا اهتل وسن ملز قنا ايل اوكش انابر ا انارر اكل ياج وسوم
 نمر حكى عت د قوفن ني ىنتناين كلف كيلانللاذ هل )جدت اية )فز كمتعانىل لاف يل انفلذنوككف
 ا: ةزالعل المش هان تلال ال نرنالعش ادكعو ازعنان هلم بدنن نبقن عامر

 ينزل ائلَمْس لص هتلللوٌسَدنباوهو جوزها جب مذ نال لعد ءاشن نال جد منزلا
 هتالكعو نمالعلاباهوحزمر ينج نيدككزع عيزبنيازعي < .٠ ق ءلا|ككقلطءاس ناو كسماءاش نانرإ زيلع

 يؤ تضم لكس وكلاهما ياهوكلا, خليلي طم ماض: مانيب لل ذل اهئ اال زيلع
 هان اغلا يالا اول تتدل ايعش ]سل مدا نكت اء لاذ لسيف الط لم
 قضم هزت الع شادكيولا زعم نديلولازعنانس نيش دك رمان ولازعناننالا ككل ط وكرار كسا
 لئلا كم[ كديلومالرلاذلا لا طاهلوطوتلمازعمعب ل جدمدمل مةوعدمفيلع ديل

 نا ميلانكيشد ميزه عر تك ازعةانتنازعدكبس اك ضيتلابالا الط العن ونيعتسيلال
 فا ذهب دس لانش ابايملا هضم تددرل هيلو وأ ىفيتلابالا نالألا وماذا مي ونيل ال مب
 قتلا نفاه اذ دانك( أمي .كالمش اد كول ازعوبثلا هدا اجوطسيزع ةزنجيلانب ليمن جوجل
 نيلضل زي تملا مما ازا اهب تولع سل !تاكل مل اخ عدبلزماعاونانالطل اذ اوعربم |صهناف ةدنسل مهاب
 !ء يلوول ل انش ايلي ذليل زلم( زعارغل اذار عمل جير كيتى! ماركات الازلاو
 أ هاك لادم ابو اط نمو مهل ثم الاغلا دقرسربشوإ مارتن اوني فيكم تلصالساثلا
 | مالم دابا مهل اندكيشمو نعم زعزع همني ]زج نزل ازعل وهزم ةزدلا كك نار غم ناو ]جزع
 يف ارعانباصل ضب كد كسا الحرس لءاكملامةددرطص ةيلوولو فيل ابالا تالأعلا ةماشلا صيال لوب

 ثوالمتالطلامهتلمل ران انيق دولنا اسنيم حلال ادم زمر يل صنم ايس يعورل شن لع هللا دك
 ُطاولوج لليد رجلب امهم اهم فاز عن ابازع نباص ارضجب عد جا زعيم أك يسض لمجد الفل ايخد صاب
 ظ اةراتالاللوش عضو اسرع ]حض إما اخ ةةمللا وقلب قطط وتلا بتنا رسال اًئيميساثلإ| ءازمنككمول
 لقلهيستداك ةنتلاَك كل! نلؤاطرم كتم أو دايغالا ذل ضف هن مضداب تايد
 ظ | كنادتل انلولطز لوطن كقول كتان اة ك يلإرص حاد نزع نعول جو زل عامي باع
 ثلاَناكسإ هاكر حلا. كينناكول طواقم! ام ملو تأ املي روما لاش ائيش صا لط ى ال
 ظ كيلا رحن اخس را عزاز عاتن راانبلا كة يالا مالا ولو قر عراصتلا ون وننزل امي هتيالول وتين

 ل انس ل تس د اسم مس دنع هلمدأا اه صيسم ع يسال
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 ذا نالمل ازعددلاسل ان تل الحم البجا زعن انس نمش ادري عم اهعاضمي مدر ز لع أك : تلال درا
 "يال لترا لما 0 ءذعلا واطي

 ناطر الوممجوب الانام قع عن /خازعيشلثلا كل طاب .::ل ريم تالطل ال اننا وهدم لل لم
 اناث ل ماو لطمعنب انا ف الطرل نكمل نل از هيل زع تدل ماعلا فالطلا امن اثيش نكيرار هلو لج سلجم ةءاشلأ
 نينو ما1 |لجر ءاجد كي لاثنالطلابدسيالءاهكسن آل ائلعُإ ! سولو م|ةضياج وشو لحاف لن ىف أ

 |دعرهتعاكقعب يطب أب بذال غال ةيبدلال نقليات انين ايلاشنزتابمأ
 | ملغ ش متانلاذدجد تلطالجسدانمعساارعلتس ا تلالمجي أع انعوبن وسو نيكي

 | نعول اةلمإ | نلو وتورم داهتلطغ عمي نامل )الم تال بل ةّسلا ضل ىألطل اد الب لولوشر يغتر ةالاط ناغأ

 أ 2ك ق وزال يلا ول نفعل اول اءريك د قيعم ةراذززع هنذازازعو يعزي دانجزعمئازعلع أكانت يأ تي
 0 ا ا

 | تالطامانام ”لط_يلذ نبل دصنيرلحد كلذ! عده راو عاج غنيا ماطاهنتحل اشَساْثاهَمْلط ناوئالطب [

 ضيا وهر هتلطي نان الي نلف ختم ينل نالط لكل نرش ااه عج ىاّرع عيعركبرع هذ از! لعهئلشلا أك

 سلط ضب ايم لحارزكا ملل هملط ناد نال اهتال ل غحن بقا اني مدد اهساغن مدا
 نعناوفصزعنبواما اكاشنلا ةداهش هضزوحيالو نال تال, يلف ل دع ىذ ها ينجةذملل اهتلط ناد نالطب
 ةقلظ كنسي دا همويئ امازون لس زعلان للسعر اندام يزخ

 بيهبمتنم ان عما وحن ل ترض ل انرخ ارهطذنإلا اْهَملطي نا اهمجار وهاذا جدت تاو تل افلا خل اًققدحاورهطيف

 يال اا ماس زلم دن نه مسا هك ا زعربكمنيازع انها زعم بوخازجإ ملا
 اذان منيّبينهل اديان سياح اهعجاريلذ مل انشط هل لكذ شلت ماولطوعن اتا لممش ادع

 رنيوللزمل انت اِلَدْشادِبَحِازعذ اكل نعني ديلا نعدمجازعزبج كنا عقي ةمجارلا مذا اهدجازرل اج
 لسيلعز مول صامل لحب مدتد انس نيرزعيبزب نزع زعم اهم جز عرج زعل هس أك نه لن شا 2 0

 لبر ندهن الامل ءالاظانسابلد الماهضيجز موهطامدعب فلانملط خال انضزموكلاب

 ريائإ لحي 0 يعمم زكا اناا نانمذ اناًممالْل امل َحِمرعَس] ما[ ملدع

 نمش كامل جنان الطب كالو ل اضش ف ةلعلل قإمانتلط قال اضن نتمْؤملا

 اوت نيل مجمل ةماعلا دلالتها بنيش نيبو عنان
 ملتال عش ادع :ءهشاشلازتنيسملا بية سما أك يل لامن دحامهب ا يرل د ثيبزها ماا
 رمت ل هاد لا لايق سهم هردنم او عود اش اون ل
 دروهنمن لاكن ل انّئيْبْركل اهو قالطل انلذلَسومل العض إلَص الور لطم |نضياصَواَلت ةاماولطذا

 دالاتلان يعالادبعس زمن اناني زازعذ تلا اك ةدعذدل !نالطال لادم اباكملا
 الذال تنل مش دعوانا ةدحا اذ تماظ و هداهتل طل اًهضمعناذ نالطنعدْي جن ومدلاستلا لكل شادتع

 لش ادعوا افضدل ذل نلت دة كطفاؤتج كلما ثاني واننكتاقعوةداناتلطا ذات |

 ناثدرا نان طهولطم اناس الانترا شا ميتا دات اهنا لبمشا نسل يلع بنكرلتلا |

 والاناث دشعين دحر لج ذ اناث تال ناونعز قلن لازم انماد دبع نوح ناكال وأمي قللت
 هوكعد:.لجاوفرح عقال اكل ذ جال معزي 'لَسَوْلاَو ريلعضإ] تههالوسر نامهر نع سئ دقورجإلا

 هع رجح اني ةبج عرف نزع نيش ازعدج از ءةّرعلا كك جا ارا عما |دهلو ةدحاو اهغلط ن اكدت نااوناثو

 ميلائلشس |زص هللالوسورعل اهنا جهدنا تلم مهنباولط لورا ل للعم ادع لن عمسلا جعالا |



 ::2 جاو نمط اهفلطامن فولو قيرس ان نال ف اهمجار ناوماف
 ل اهمجل نا صعلاو لش [] هش انونس منال يذل دكلواونكاينجربكلماوظ ناك انذار سولو

 هاناث عنا لو- ضان ومذاعاض كلان غليه ميو ع راق زم هيف نازمشلشلا لككاسان كششنا
 عمار ارع .ةيام لولا عش [ل سس الو ومانشبا قو ةدساورتلم اناطمنان :ريئذل مارال لو دجوبا

 هلال شالكي ده لا غاط لوز هزب انهن انإ عنقها ذل اهشاو تنك ان لافاهتجام
 يعين هزم عمم هي ظالم نل_زاك نيشان الا تايكسا زا اطبم

 ع سه الون حربا ةلماددح جل جؤب المقاطي جنب هداك ناش طعالا الامال للم شادبعوبا

 ! ئلطامءن عدلان لامع نزع ن اةعزجزي فلا بسد هاب اك لاددّس باك لاا لةوضالط توما رجلم

 ْ | طؤنناعرانلل انتل لمان شادبعؤمدر ]تلا ياعش ]سس اوك نال اظقدساو لبنة انة إنا
 : | بي ةنسلاهش ابتلاه هس اوشا اكنلانئيككلانونالال نلوم هتنااوسسد

 نام ان! لمع هلا واطول وه راش العلب لعمل نلاخلا دبع نؤ م ازعؤكي: لزم وليعزبا
 انامل ةاساداهلسججد ملا تاك يم ةنتل جال ىلاهدددةدحاورل ولا ٍلَمشاَرسش السد
 ظ بايرن اذ تاكاهن اوس انهما كلذ تاماسجيناةنتلا اكلم افديبةدو[يناناناسجبنا
 دا اك نالطال جوبا مىاكملاة تت طالطربصت فغمأي اهات الَعْشَلَس
 | |١ لادن لية مك بارع ةراذئ بافدنازعدارتلا زاير مط دح ازعل هل هن نعاتسلا
 | | الطينتتلا الط لرمضر الار ج ىلال كم ئاذز لان عوج منيل عل | لعد انتل لم نوكمالل الط ك

 ١

 ظ
| 
 ا

 ا

 اهملط شط مج خاذاهطتو ثبت هبرطانيلف نما واط نالت اداذا اذان نشل اتالم اما امض ةتملا

 هنم امد فج ثالشاهتةعوممتف نوتشمط ثطن قحاهعدم كلذ عن ن ماش دهشدو عاج مز ما ِلظ
 امهواهتدم 2 ثاذ بوكس او اهئ شن يلَصَو حَوزغَتول ثءاش ناكهنجوؤتث ءانش نما طخ إن مايط اخ نوكمد

 داااذلت ةتاملا اوسحاو نهتتمل َنهوَملطن ل امتش الاثىنلا خّرملا نالطاماولانةّلمل وصي حن ارا

 دهشلو عامجرط رس ةيلطتاهقلط م اهضيحزم خطيب حاهمرط يلق ء اعلا الط ميم لطي ناركتملبتلا
 ظ ةح ايضايداهسج لقد هدد عزمت نإ راب كانتا اضف هنوني نم تعا
 | |١ لمءاجوماصبااهمجارمْكاذطدهند د ماجنيح عمولة قيلاتاوتلط اضم جوعان ذاق
 |. انتا ماالاق يتضمن نسي اذاناثل 0 يا غبغ نالت ككدامقاذيرافتجس لمده نا
 ظ رغبات متاخنانأل] ]يق ماجد كحل ]اله هنم ناب دقن كل ذطضاذ ان كلة لعدهنشو عاج يشل
 ليخرل يحاولان اضل اف ةداذن نصوم ن ازهر لدن ككنتل اذالط قلن ذه شماغ
 ْ لماللذ سن دغش ]ما ىلات ثان اعدل اوُهَد لام تل امضنتلا الط امل طي نإ ماولطب ناداواااهبسْملا
 | اهتلطيزااًعح اهل ىو! ل دعا ايد لاف عّضاحوذ جدز نإ هرم اهب حوزملاءقملا ءاضفناو نالطل اد جوسي

 انج ميليإم كب الخ ازم ايضاح .ن وكم هورق ةدلث وار هش  ةشلثهلجاواخقحلهعدب مت وقهشبلا قيل طت ع امر رهلب لع
 | | علاق الطلة تلا قالطزعنن سل نرش لَعش اب ازعوسج ف ازعج اكتم نبازه ضو اويل زع

 ”نيلهاش ؛داهند ؛ دحاواهنلط ثرهطاذاز ملت مرضت حاهب خد دق ناكن ا اهعدم إم اؤلطجن | يجتلادازااذا
 | ترن ءانثن لبا !زمابطاشاهجوز ناكو ةدحاوب هنم تئايدسفء وق ثلث ثضماذاف ءووقةشلث لو حاهكوم
 | ذماليزلطوص ناذ ءدساول ال ضمد قون ين اننيلنث لعد تاكد يد جرفماهخوزتن ال مضر ) نماثغق آو

 كلج نيننناب هع تام دتناهمجار ناز ةرماط واو و متو حاهكر منيذها ةداهشل عانجيريغن مره طع ىرخا
 ظ اًحوزتانخورتوُم نال منول ثياش ناو جوز ءالتات رانا لم اخ اهجدز ناك جاوزالل كآسواهما |
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 *فاحوز حس يح زغال ١6ظطايتلطب ناداذا اذان ناتنت أ ضمدق ةوةفاب ,دحاوباعم تاكل يدجرهم ادب دج

 اهعيي ناقل نالط تاك اجد كئتحل لالة ةدحا وزي لس اهتالط قل عدهش ايو ثضاحاذإحامكر
 كعك انثدهشاي مب كضاح اذا مل اهبرظنت ماه يد اهمجاب منيذماش ةدايشل اول مر طت جت

 ةالغالمدل املا ىلطنلإ!عزبنماشدهشا انرهطو ثضاخاذ نطل اهبرطلبب ماهمتاوبو اهمحار مم ةرخانةلطن

 حطت مد ادهش مطيع ةدحاط اهتلط نامل نلا[يلطنل اهلل تن مء ورق زشلف لشق نا اهبلعو عجن ركتت ا

 11 اننا أطال انالمل ةبناتلاردالطنكيرل اهمجاربنإ] ماهقلط فر هطت ورم
 هدشفرشل اكل !اميلطتلا اهمآطاذان:تل املا ةيلطنل اطيول اركلمف ثرالص اهمجار اذ اذ اهمحان كلم رعَجر اخ
 اهنلط مي هطو كنان طعقاو عين ويطلا اهدرظنناو اهعجار ممَوهْبِكرهط اع اهَملط ن اقم ْنمَعَيلاءالم جرح

 رهط ارضتنسالو ىلوال) عطش: ناقل اميل طنا ايملطربال انالط اهل رةالط نكيرل سيل امبّس قاوم هس لي نإ

 رككل ادي ط قدح معجم ادعي ضاومورعج|ماكارشل املامقياطل ١ن وكيل كل ناكر امرعجل ادميزمتاوممالا

 نع هاجس نعل عمون نعز ازرل اون ايلا اك ينقال هنت رهط ةيلطت كن وك حول 0 ب

 ةداهشل عاجيغن وهم جوس ة لاه تل طبل ىالطل الشلل نمج فرع نعن اكس نب نع ناؤفص
 ثءانث ناو تكث ءاتن لماطخم عبطان وهو هنم ناب طفاط اقف ماذ ااطد | ةاوضمّةحاوعدب مندهش

 ىيجو لاو لاف ةضاللاقيلطتل | إءالتعن رماه ئارتاوغم «نالِضاوتجبطعدهشا اهمحاز,ناداداناوالف

 2 يسلك انلإ.ةلطنل ا اضحاب جست وان ورعب كانا ناْرَمَالَطل لحم هلال |وةوه سل ايل ادكعيازع

 كيلو لوطة دلل ةالط قي كلذ دسامملطس نان ةةملا الامل ةراشا انجايبد دابا أس
 خو همانلا عيبألاماخاب علا اهنلاثد نس نوكياورب اكل جز عشا وكذ ىذن اولا 5 امكان

 .ةولهزعةةعلاوناؤغصّر ايلا كك حان ازيوهسململو نحنا ذب شلال اذاكم ةينانل اذا .ختلفسب
 ةنسل اناللزعذلاَسل انش ل لعش اربع لازعدايز نزح ارعورك ادئعزعيطززل ازعاعيج هب ازعإعو دجاّرع

 ثالدنض ساو لخيزح اكو ثةدحاد اهنلط نان وهم مان بتوزاهت د عريق رهط ذا قليل افعال انقلب فيك
 واح هكر خةناَثلااهَملط ناو نائقيلطتوقبو ةيضاممْعيلطَتِلع لنعرف اهمجاد ناو باخ ازءبطاخ وهو هم

 0 ل دعو ىناولجاولي نام اهتجد لعل هشاوم ناووشو هّنم تاث لشفاهلجا |

 نافل طل ازيجراهيلعرل ناكأم ثدؤنو ثّوىهع عاج ذ كحل ]حت اكو هنم تاب دشفتمل الا اهمأط نان:

 رهط مايازع ةرانعا تدعو عطزمل دب .وهوداهإ َساواهل ضان يحى ا ةدلحوملاعغو فام ككبأ هن دعإف َن |

 00 ا عا علا 3

 «زعس الان كنيل دعْيزماثب اه اش نإ] ماه حن مئرهطاذا اهقلطي لسن انس نالط فيك اذه كام كن

 ا

 نوكماؤ لل | !عنيرصان يلح: دهشان انتلقف ضحاذا مّدلا ذه ع عمّرمتداهشز وح دقو نالطلا خامل ١

 هباكذلجتت بشلل انا كلب وخ هئم رعي ناد نال لعرت داهش برجا ةرطفل رعد نمد اسف اذالط

 ا دم ادلئقل |هنا ملا ذيك لعَع ع يدار كهنسأو ةناوسرتوقم نهتم نهْوفلطخرن اس وما ةداشا

 ديف خا/ونمانلاذازموبح مالا ثلانملاوماقلا عاانالانازمءاشن ءابتس وبات ةداهش ف رتل لجمالك

 تمئذل او رباك هب ىلاهن هن لع اجزلانالطلا ناز ارنا رات إ اعف مج فارع عض وكمن لزعهينذانبازعمشلشلا ْ

 ةقالالعزل دعي دوشا ضن وت نضام ةالازعلعل الينا لسور اطلع َسِإَلَص كللوسر
 "سلا أكدال ران نضال نال و سان و حارا دج مالا
 عاظيمزم ةملؤ ينط اهي هطاذاذنتل ا قالطل ان لشن لاو مج فارع ةرازز نع جاذد نكون عطول زع |



 2 حم تح املا جا محكم ع

 )ممم

 م[ بيان دايز نيةزعمايسنانعدح هلم
 ا وب موسع ثلاامهادع فازعنان نيشادكوزهيشلا ْ
 | تاائايمجانن 0 هب ع يصبو ما

 ايي سس يع يسب اص مع
 | َةيِمامدد طحت عالخثلتل اقلط ناكني لع هن ضخ لن دان اهلج اوضغن نإ | اهسجاث ءاش دان ظ
 لا ايان لون تاك نط رأي تا ايتيظتالاذ ثان شنو قرأ
 : تيعزبا#نمزب ىلا بيب عال افوشيزمءا شن نكد واوا ةدايز امكن اكن او هلا غازي ةسلض وأ

 رفحا جهنم لك اني يع مسد تدلل ممدواشد وبس لاق عوركو ةدانذ رع هين ازبازعأ|
 هينا ماعلا نالطل انآ انما حطم ل ايه دو ظفح .اراناراول انام دو صراخ ا امهكلع هسادس هسازمد

 سيدال لقت اسم نهج يفت ضاقت ماي : هاتر
 أ نالبقو

 طاقم ريت هانم كانا هحوزتناناهبطخ بالطلمَ الذ نانا دفن تاما ذاهسجإر
 ظ أتلاطْنلضقلا كي 000 فما
 | دانطكاذإ والتلال ةاوننغلا د «هزهوكت الوسيم علو فزعالاسل نال ياسا دك دازهولحلا

 دايز حارعورحزي مكلاد عرج طزنلا او كلذذ مذ كرملش كل جل ني اهملطمن اهمجاداولحاولخج |
 هللاهىزلارارهلا اذهناهمللب مث احاههرتلو اهمجارمت|ماولطب نإ )جلل ذبال لام لك. عشار كحبازعأ
 ىو دعس ابان ١ ناس ندهع نعناؤعل اعبر نيساقل اي كانمالافونبوهو عجانب مق لطبتاالانعأ

 ةبهلك كلا ة حاولا. [نةلهلاز مها الثن ل1 |ةلعهلئاس بازجر بك[ فمي هيكر كل ااعانهتلا

 دلاَوإ1 لاس انّرهجاؤزا ةّصعمنمّطارجزو ءانّتلل يدان اموت كلذ نوكيلو ناكن امضغ نوكسو اشي دت

 فققيالتل ةومعِل ]عالنت نافياطت مسن دعب هل اموال مو اهجوز ءاط زن نبال ((قاهلوخرل ةيناثلاد
 ثاٌيلطت ءتن دس مال ازمانهلانراب نوكيلو[بسماظ تمد وم اذ ارظان نوكيلو ةإرل امضتينالد ئالطلاب
 ةيداجوز مكن تحاول تسلل تطل |لال اهلجازمؤلاةلمل زعلت لع انت ل انلاس لان هيبازيؤمإتلا 4
 هلاثثاةاطلا ذوات اب غيرت واخو مج اتلسانن ارم تاطل لان نتتتالال اذ نذلائالانتشاتالاظ
 اليلان| ونسال اثلزضويالثل يغازل ع م انج ]2 اللازم داق نال ازدل هناهسشاعكاين ل خدلخ

 أ نمراثر ىازعدانتازم هز لع اك عع وكمت ةحلضالولا فعنم أي زبضماننلا دابا
 نع نأك :لاانستسانيل انور كتر خاين تا نب ناس ئديجا
 دفتر انما ذإّوحاهنكر م نيز هان كلذ إَحْس دهشاو عام يزل ط ن هطو ثم اذ [ٌحاهكمفاهمل اناث ددلف |
 ناطق نكاح اكد منبزماذد عارض وهلطؤعاهتلطم نرهطو كك جّوحاهكرتواؤب كخدواهسجاداهندع

 اهبرركر قال اهب كلذ كما اووهثب عاج يره ايتقلط  وطو كتم ذباح اؤمن دواهتجاب 00
 اعوفوقرائلا]مل المماس هتمص فكر لمعلا ابن فرمان هيو حليم لنا. لبض ناكل لأ
 دع هوجن د د مموج

 ةمجرلا ار ذ ىَنال 0 وج نيوز تو ايتشاو لاف

 3 وجاد كلا رم انزع وبحر عءانمت رمد نزلا )هنو عاقملا كش اءانث نا
 ارت وظل جارت :ىلطر مجاز مناطبؤلا املا هرغاحون - ةحاهحورل االول ]لال تلقل اخ :لللعهشادّبع



 ب ب ب يبس

 | تبان عيجج موضا|زعزاذولاو ةددالا [و ةلحادوه اءاغااد عاجل اب ةعجتل ل لاةدويغاجوز عبو ]غال هاب جوا
 مس اهجونل ]اللا ةلملا مل الع هش اربع ىلال نة لارض ف |نعز اكس |زناوغص رعر لكاس

 قعذيد ورز اجوز عت ونحاوجيزإ ]القل اوه تلاوات ثمجارنيناطن م عجار مولطت قلاع اف هي غاحدز ظ

 ْ نعناوفص بمب هب ةرارذن جك نوسومزهناوشم اكتمل يلق بابذ ةليسلا يسد أي 5 اهتلبسع

 ١ 000 2101 :لذنوكيب

 ا د د يحلم
 ا ادب اهجوزتي نادل ان |هتيعنسي اهمجاي ن ]ينجز زضلحشلف ب ضايع كر ماين اماهجوزت م ضيحشلت ثضانب ح ا

 ا نعردينخنىعبزعد اذه ابشع ةزايل |زازعوتص كنز رعد رد اركي داي اريج كس يوم مجاور ا 1

 ناخد اطال اممدتب ضخ كثدضات امج: 00

 ةيدباطاوبكب ناك جار امامنا فج كن : جوع اوكَر م مجار :ليغزما ملط م |
 |( كال تلال ادع يلازعىوروةعافوةماط» تن مدنلة لاطغذ اماذه كلة نازي كفل رخل نإ ةيشافاذه
 ثاللطل | مهب كل ذ نا لالا اهجيوزت نترغايخلط مل دداهجمزتم اهنلط اناء اًصاخد ناثملا لق نانوضماممدهي |

 للا طاح نعمتلاَسل رشاش انكيازمطامزعناوف ميدان توزعت انساه أكلوالا بي

 لّوالا الطن انللذ مدهيل والا اهحّكز وجو: نتغاّضيا |هتلطف درا اًحوز تحوز مث اهذدع. طضقناد هثم ابوح

 ٍْ فنانصن الط لح ادعيه افاوجوزت عني حاكم ءاهحوز اهقلطاذاز المل الو قيركي زر !ناكو عام نبال انو

 ظ صان داارد اظفائيئاذض ف نعمل ل اقخ باج ذهب اجاذاقنعيكمز الات ئاط نيني 5مل
 5دامانهالل اًمفانتانهق نعم اوف ءاوسى دنع جكْفطَو حك لاف جوذاس هدب خداذ /ةورعاثد نأ َّ

 نةوعمزعمهارئع فاز دي 0 جدذابهض ناماذاياوو) اتاركى اذ ١وةددخانرسلو حاس نبال امى ارلازمدتما ص

 | امكدعب يهل اناهجوزت مث هْنمتنا حامي خذ دعاوهن| الط دنع يكب ادعت اسل اذ ةريغل ا زازعيكح

 ا | كلازمشاةنداث انهو جونان هاني ىلل اف وذ ايهدبناكاذاةعافد ةياددن اختلف ل انور ل12 كنا

 اداطفلاكن :اكاكة لمس م تاو ا ملا

 جوزلاناوس ومن ةعاذرزعألب اهماعورمل ٍ ,ومم ل اوى ارا نمسا تزدام انه ل اضن شاور: انها

 ٍْ هسا دبلن »دب فاش: تال نسا ادعو فاهجوزتن اف لّ واللا نآلطل ا مدهب

 | نع ةويلازازعة رت إزعو يعز ميرا ,اهيرتح ىنل اوي ترالمش ادع رع ص افد ةيائد 5نيئنسن! ان

 0 رس مج لاح رئاط ىلا لسع سد انئجرعتاثن قمح

 | لاةونالطل نب ةبان لعمل افخلّوالا اهجورتاهَتَدم ثضتنااًمظاهع ناموا امل فرخ اهحوزتكننفثا '

 اهو نبةعاندئع مهبل زم قرب زلدعزبا بيةلحلو مايبالواشلث هبا يشل ل لع ندوب نص
 ىلع لام ءانع تيمكل عل راك أوجو رسمه ةنمنيبفةلحاؤ هعياط هنزماواط احرز كل العشار عيالت الاخ 0

 بيني لعتناكةهحاذ ومآ طلذان نال لبتتسا يق اهجعزتم م ات اهعلطاذ افيكس اننا ا ذك
 كلا شاع زياد لطلابه الو طم نانمطس لا ةدافذ نب يا ماعلا
 انكي طتل زم ز داداد نيكساثغ ةداهنج مهلا نتن انلط, ناجل ادة انس لعمل اره هرمنل لطب
 ْ المانع تاور ةراوطالا ره ءاةالا كال عملا خاوهورئل اشل )زم ةرطق لوا ذيمدن اناراذاف + ة دخل ثوم مجرح ا

 ةاوصجأ» !منأ 5 5 حق والد تلحو ملام مده نمر ماماهما اهل ن اف جيوتلممل كلحبو لحسن ع ءاشن اخاه ا
 رم مدس

0 

1 
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 يطل نيالا دج ادم زأمب+ .الاراغرل اهتلطيد هج تلح كنار قلط اون
 اذان !اهنننمولك امنع وهن انشط ى ا

 اعتقال كل ططلا ان هش يلوا نومط نادت ماوبةملابملدإ ذالاد هنم ميا يصخب ل مز انممل انممجإ:
 *ددابحا ان كتاقتوهلب ءاددا)سربل ملاذ وج ضماًمضياوه شرط ذوُم ىذل ا انرابخإن وبكر
 . | كبار ةلكاذكم ةبغلا لعبا اذه نيضانعل نير ادسإلبج تراسل ف قاب موضم كلاي |زيادساوبخ

 | كمي نءرافصلا حبيب هتقلاعبرقإ هوس جور نيمو
 هيإمالجل الط ادال راش هيلع سابع فا زعنانسن هش ادهن نبع نيني زع كك( مز مونباعزب ا

 نيل همه نإ»ىلوالا ةيلاتل اتلطيو كَم هنجوف دل ذدعب اهجوزتن انويشء انج يغيره طؤلمبلف
 املطن كيإع ء نجوم كلذ دعب اهجوزتن اف ىطاشوطو نيف تان ثلاشل ا.ته ل وض وح اهنع نك(
 دانه زمانه تاب: ريغ اجوذ سوح إ] )مل! م ثاثيا طش ثلث اهقلط نان نائذثالا ءاطبو

 الداهخر انماهيزخدععيغا بن نجوزتاذا اه طنْسذهتلاز ءائممفاموملجتعوطتعونبعنبابردصلا
 ص ا«ةناهقلط ةلماؤ راسل الطش | اع ين/زعوصنمن عن اوفصز عني حلا بمن هاث ا باوصلاومدببونخب

 دسأأ نالطلنموتبا عم لنعمل اذ لوالا اهجوزتفاهملطيد ابوهم عي غاهجوزمفاهتدعوطع , كر مني نشاوا ةلحاو

 1 ك0
 اتا حمذدساهجدزغرث انيلطت ةا اج ليل اف لوما ال يلعن .

 هداج نا لبغ ين يم ذفا لوجين قا .دح

 دعاج الو نإ اك ع بهن منال هفل لع ىرخاو ديمي ] ما لعةداثن سهلا ها حدهِض أيام َمَمحاكت
 نال دام لاو عتوز انة نامل به ديل ]اا دانت
 م وو مالا انانهل احانمميل ماوه سا مئاميلطت
 ..| هْيفُدَيلا طارتْشساَىالطلامْحِبِص لعلأمو كلذب دستّكلناهمالس ا وللطناككب
 أ هإرالل اةلجبزعراتل كيف مجابالاستتاهبزعةينذاز ازعاج طاب دنباكعتعامس نبازمديحو ةثلشلا أك
 انمسه:كدملإ مذيل لوقينانالطلا اما "وجبل لكانفل ام ةيلخوا ةبربواةتبوا ةشايوا مازجإعشنا

 نعةفملا [ك نيج كلذ دهنيع تالا انال لب هرب ىردنعاواَولاظ لاه ءماخينإ)َم اهضّممن رهط

 لهسٌرعو لاير اكل خداع لوبيداعتشا انتين ان هلال
 سهطزكر دع !ماز هل ولط نا «ىعلا ند الهلال [ش لَه ويني ةييزتيساه نويت ازع

 | لص انسبازعدكس ا كايندهتمتل ما هت جر كلماوط لامك قلط د تانالظ نان ىدنعا نا اهيل السري

 ْ | لكانالن ناتىدمالوَتلانوَمناهلا ]لات تلال ادع فزع نانس ني هئادصزع د ائذ نبع
 . هادا اجر يكتيزيغلاو دانيا تقسو دس رانيا

 أ تالطلاهب طرا امال لال ااشنٍإلعْش ادع يفزع ةراذز ريك ن ا زرزعمب اطصاضجبزع هشلشلا
 أ ران ازيدحإ ولادكصزعو لشن العش ادكج يفلزع مسيلازه ةرازز نعربك,نبازعبلاضغنزر نعيد انه عأك
 | تماشهزععزفالاعيرل ابقي جؤ مدل ١بسب الط اداذإزملاكا قال ال ال اانا لل لل هرفمج ينزع

 ِْ | | ميوخارعة دع بمب هلثما ايلَعشادبع فازعماشص نعويمجيازبازعةراذذ نصنع بيسرلا

 ١ اباه از علقة دكا زعزع كه لش لشن طوب ىازعر اغلا زبدساؤت الكيرع ةدانذ نهر كاع نه ازع

 ١ |الون لعمال اتالطال لوي ارا لوعمج ابا ذمنعسل انعسيل نع ةراق فرع ةرافذ وبكم نازجوخيمل ازع |

 4 :ىلطالنناولو ةنيببال عاج نجر وهط ]عمالتس وع الطالو عام جم رمرهط طز مرما إعالاة نسل عت الط ]|
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 لاللجيزعإ اإل فما ئانلاسل ا” لاقل ا زعدالسلا بهنريو نع سا زعيم !؟ك/يثل طرد ا لطنكيم اللا
 هدالو تالط نوكيألل ايفا تحول الط كلذ نوكي هس ى دبع ىل لذ 5اوا ايقالطب ق]ماملا نلف اب بكا كل
 !ءابئاخ نوكتووتيشل تن مالاب هنم كلذ نوكمدى لاو قالطل ارب يربوهو م لبسمطخو انسي

 هلا قالب تك] مد تلاياهفسجيلال تلقالاثةداث زرعه ينذازبازعريمتهازباو اونا تنزع هيا زم عاكأ ب
 مانا زانهصلارع ىيعزب بمن بلك تاس تالا كاؤدإ لام .اضنلاذيم همالتوتدأ| ظ

 تئبالاثهناسل هب نلينماوركوام وتب تكوااهقالطب لما بة هعمل اسلام هينذ باز عريس عيلازيازعأ
 لعاائلاَس لام ةدانؤز عمل يجيازعرب ادع 1م نعت عن هشاددعز عوتل زععرفوزبلا بم همقطنبأ ظ

 ماع هزعهيبازهفكجنع وكل ازعةوبخلازبازع هيبازعنانب نعدحازبة ع بن ثزح لصف مناع
 رهو هو نعهببار فج |رهونع هبي كنج اهتلط دق لاك ضلوَمِف كنلمانشلطا] لامي جلال
 نادك عشادكعربدمنمزعا كت نالطوو ننال كب نالئ]كل امرشا مر )منعم نع نجع اح

 :ةيانازعلاسالوةودل عيداب جوز حن | شلال ءيكسل ابحايعسم يامل انتبكل نهطمنيدع التبت نتن جنب
 نا!ددهش | وثتفرونم ةدحاؤب كناكنا الع ىلارظنامل نكت ىرخا ةلما جيم د نهيدح|والط ثدرا قام
 ]از عاطال نتف كعلم ةتملانضقناا ايزل مت نلالبوم انكوانكة متل ايل زنالخ

 | تكرارا ءان زر مطلع :لمازلط سمع تليلطعمل اانلاسل طنز رعد زرع
 ارسال ثاكل يزعز تليفلع هل اباد اسلام دانسال ذهب أك ميجا ذوشن نارا امال افرحلطوش مثمنا تسح أتم

 ١ تكا وهد.كزرعزم كرش لافادن هش الراو نال اهيل قيال نان لاقت عانجملاءان اه جن كيروط

 مةظِغفو همالكؤ ممل موقوولاظ ناله ل اًضاهضمنمة)ماطرهط]جيزعز سل اهيل لياطانويإلع !فازع

 او ثزمح اي ءانيرهليطعوزعيلن اس لاف شارب /زخدج لوعزبم أك دايش ءذه مضل اًذاهبلء نال اعقب اطدوشا 2

 نعزخنبدجازعديازع أك ارنلاعم تراس نع لوليلع مابا ةلاس لامار مم كلذ هرخاف |
 كيو اطاهومل نيت)مار ذو ندع نيدص اشو فح جرف لوطت املس اراه غمجال كل لا ةدافز نعربكزبا

 نعتخنيدحازعدجا نزهه بصتمن لان تالأحلاعقيانارهاطايهدقلالط نيتاطقلمانااذهشال ا عابج غرم | نص
 ةلاثو ندمانة ام دنمتومنل امغاألط اذ نيزماشلا قر فترعنلاَس ل مراسل الع امل انع عدزينب
 انمطان مستر انهو زينل دارا ءاذاذ ان وتبرفتن يدها جو هيدلاهو أ[ اميجان وشل قرب
 يضل اباكادادنعالازج) |ّقلا 2 قرع اذا دلو دانتعال اذ عورتتل اذ فاكد عوق ىعب تال باهر ابل ناف

 تالوالل اذ. هزل ذلاذ قرع اذا هدب حرصوا حيخالا ةدائشادعبالا الآلات مدمل
 هال اج طعنات رهط للا شع نالطل رعدذااّسل ام قه نوجا عز نب ب وعسر عدافَصلا تي بابل
 دهشاجتنل مواز اةدنجتوتض ماثاب كل دعب دهشأ ثدوشؤاواهفلط نال جس ل اًضوْتي م لابال الط نوكنال
 هنجرا هتيم ةرادن عميد ا وعملت اك اهو نعجرلا دعتمأو تالآتزؤعمج

 ءزعتع أك ضاعف دعب ده شبل كلو ةمجر وش نب ةعجر اتامدوه يغب ند! يالطلاّن ال اممالتلا -_

 اهيفضف لنهج نافمجاذاذاوىلطا ذا لحب دهن لامني ارع ةدادذ نك عج مزعركبلا: لهّرع

 طش ادب ين ارعق نضحك قشن هال ركل ةولط نا وشدرف ناك نر مزوهد نس املعنال ادهشيلاذ جي
 دانا ب انصاضصوح نانحاا/ك ساب عنصججذلاب ىراالو لاتحاد منجا دهر جلو ىتلاذرشلا

 | ثياناو د جد لعله ءاهت عوضتنت نبق اهجارط ماما جز عاش الهضمي تدل انليجرع

 أ منه ئناب ىوا اكوا ن حده تيل كل )وج نان ائتعجي طع دهغد نال جذي ناكرأهت عرضت امرتلرعا
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 3ك دب نك نيت انيييس ِ

 |[ را داهم نما لمد ايتل لعله ادم اطل مول حالم هنن اهداراوإ مان زماان
 ظ وهلة م نا جد ومداد نشل هيلا دسيزم ةمبال ازمة تك سحاوُمخدهشب نافاس .٠
 ظ ركذب نوعاهثبلف ل اف كل غرجز مغ انام كن دهكيظ ل 6 اهتج لم دهجدرل نان كلن ةامل لرمي اًماهنجرب كلم

 | لجو اشلا اهم 3 نفسج كاسل اثحلاني تح ازعد فازعدم نعتمأكت ل اناخل يكل لجان
 ْ !”متجل المهدى: ىملا اًثفمنإ | ف اهمجار تامل جراهت اا لمدهشاو ىزرخا ةدلب فش اغوُمو هلام

 ' ا لاثدهش اراد :دملا ءاضتنإ| بق ّسج ان كدت نا اهيل )سرانالر ثجدزتل قو ةقعلا ءانهشن !:اهبلف

 | عجاتنلو دهب ناواطنل ودب كلذ كءاهيامإ | كيالف ةدبريض جل اعداد تلال اهرتارئنال اهيلمد ليس
 ا مدكحازع زاك ب الظل! :ممايطامل ناك جوز نإ ]ف اهكرداناكنا «نالمل ل عدهش [مبهتل ا ططديئيان

 | دلي كلغ دشن ى تن! ةلمالل اهلج زمل كل لمان مام ا الاس نإ ازرعدعس يدع
 | عمال كدا: لملاد بره ثانلنل ثديها ناب نال ةاهح باث ايي ويونس

 جي طفلا اال اله فمجو نعربت نتج زعي ماع نعيم زعدي جونو ااذ
 | ام لتنال: ل ااهرن ده اهل ذزكتس واهو اوت لطدهش مني ذم اشم دهشاون :

 أ كلل دطافسمز ايام دهشاولا سجل ايرامت نإ لم ثيعزتن او كل ريغ ث ءانش ناو اهجوذ بءاشناذ لمت اث
 | لني د مز نعدلش نوت نيم ارعداذوج ا بازعد عج انة هع بياهم حا خال اهجدذو ل يكاهذعاهتلط
 | | تجوزتدئام دو عجر الف جرت انج ايل كامات باطل اناقزازنلازلا

 انعا | طيلاذي شريط ش اهكتوبا لال ناجل زع هن اكايلطرهط دايت رتات الجان ماهي قحال لاذ

 ظ
ْ 
 ا

0 
ْ 

0 

 ةيلتاهتاديداةجلارمسيخد م ا اس وياج
 | *0الطهغ ناك تي فحم ان« رسجباكداةدجا ل ادسباهالط الو اهتم يالغ هن نيو ىزخا
 و بلل !نم رخو اهفالط مضيو نسل الاّ احل اهل طي نامل اي مثدتج امله ضملو مشل ارح نوكتن)

 | داق فخ وكي اننك[ ناكل :الليوأنلااذهناجامناوبائلااذهفرماظل ابتدا خل اءارخالنفاوتليوأ تل !انهب

 | ةحددساوومامافأل اءراشل اءله اع ميلوفب هملاداثيدور الخال ارةكرمد اتي اية نونيملاونالطلا جالا زم
 | لل ال اهب كلز كان الازرار إياهم ناشف وغم خماس !ميِلعة مال ازعل ذرد صامد نإ

 ان يال نر ننرامشا كح رموز دز رز ازع هيا زهد لهزة كلغ
 .هيلوتاجانمراطن ون ار عاكس يزبازعناونصزعتمانسنازعدتج أك دحاودافاهالاد عاج
 | نيومل ازعوا رش المش ا د كعفازعنطا د اذه ذنب ع رك فا ع ربل جو ب عزب بيب ماش عراتلا
 | | | ادصوبالاشن مجان إ] ه ةناثلا اهقلط,مثةقيلطت ة :لمائاطي ملاذ تلااَعْس ادعي رعسينح

 اذ نيتوبعزبا بيبا ادام اذه ذبوخم غل أي عماطجد جار حفل نال عقبال لايام
 | | ' ةمحب نوكت عاج دير !:ل خلان اتم د ارم اريل ار هع زج نوط يزل صن منبت ع
 ماسح ٍيزهنإؤانملاح أرب هلن ال يلهو انعم هانم يدان وطيز ازعاشمالاب هينا

 س4 | كنج :هلنجز جاز ئوبمزا بيس تالا راختالا ]بة ّسلااهنيذ هنود ادلاث نالأللا ةريزرلع

 | ٠ ماكاو ةجرل | طعلهشاو إم اولطز سنع لاء ادبعاباانلاّالات 1 َض اوعي ادبكيز ع جبذد
 | . [هياتللطتلانناكمماعرل د نول !طعدهشاوه اذ ام لاذ عام يس ةناَدل اهيل طل انتا نسل !لعرخ | هط ةبولط
 م ةمجزإارماهم# يله ءايمجاد اذ منين هاف تمول لسوز هي تل لانه انل سل نطيل |نع هنع بمب

 بيجر ارسعرنواوجاذدتو ةيننل اهقيلخل اوي عيني زم انرمل م اهتقا اضرب رمت

 لات ماوفاس مر هلي طن نما بنل ماولل ب لج ماوللو امد نصت نصتهفاشم هنلا لات دش: نيت رون دعي قيجزعرانسلا 1

 ا

 ا
| 

 . هدد

 هه ا دحو جاصصحعاا د م ديمم بصحه م همسموهوم حمو 2 ا

 ا ادى ربك رع سس س50 تا رج اا
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 اهضوا_ را

 1 تبعجحجس وجدو يكس ار ب رو حس سس ببي ىلا ب سبا بج ب ب ل ا ل ص سس ب ب ابا

 نهيصزب فيز مدلج نزمزعل هنن بصي ايتالطذ جنح لان كل دو2 عاج نلمس ةاهسجم
 اجا هنلل م دوهشلاهدجا زل اذ ءايتلطمم در وش ارمجاذ مارال سدرل كتل انت نعستل ب رع يومعسا
 لشالفيلز اثهننينإ)ماح لءابكل غل هتتان تلق هنمنيبتلاهرحاورهطف كل ؤزكت لين لاف هنم نيب دوهش) ظ

 هفلوغشيال ة سلا قالم ناللاكةدعلا نمد ةنبلانالا عطني يذهتلاذ اهلج ةميرالا رابحي فمر يانغ
 نال مال لعال اهيدرلال دال ذاع: خلع قام رن الد ىفول اذا خلاببلع لة تساو, سحمان
 قالاةهزل الملاذ ىاز الواي عمن لالدالن ىدمل انس ليتل اما: ]امل اذ يما هاذ طش |
 رالكل ايت مشين اكتمل الدلائل اش هيو ةنسل نقال ةزرجل اثات ءانعض ةنل رع طة للم ١

 | ل مجينالوالاندحاو هذ نوكتال لا كاش طت كثنالة نسل نالاوإيالخ المان املا !نمدوعت فلو | ١
 ا ذ لانا ميجا ةالاف ل وكيل, نالطلا.تيخرل اب درير) اذان سوما اِلَمنائباشلا نزع الحا لمت الاداينالا ١
 ا ديلباقبامةلعلابو از كان هانسلااب دار انني هل حاج دلو اً مريخالا خال لدا اًمباسربل انشا اممالطلا ١

 ١ عيطوةنمنرب مج ف رلاذبرغلوق نال اهيناالا علت ازمة دامذ هاكأتلاثدويشباهمجاز ثمل اذه ىدأو الق
 , شانيل لال اال اناهقلط نايم نم نال وأدبل اياد نيب دال «يكاماحلدال امج
 | تال ار عرادعر ١ بلم اكل انالط باب قاس ماه نكن ل اعنالطلا2 لماما كح نال اراشاناذنه
 لايف نركبالا قلل عجاي مقلط زلال ن1 تلاع ادع فارع نخل زعداذحل اسس نناؤفصص
 ١ نالللا, الطلاب ةمئاولاهورغاسعز كت رحب خالو اومن جوزغتن يتمالك كلغ عاج اللا

 | ةيلطايتلطَما اجد نططنعداةلمازعشلاس لان سا لَعَس ادعي ازعم الح ادالو فار عوللسل نع امحا عرب

 را: نال انف كلذ دست جرزلاوكلا مدل نزع كوس اهل دهشاترح انجي ةزيرمط جروب يص ئالط تمل انالط
 | ةدنا,انالا لع نانةدعل !ءانْئَس اد َقالَطل ]ك1 ناكناداهلتحر نال هراكت!نافةّدعلاءاضتنإ)مْنألطلا

1 
 / وللا بالخل اريل وشو :دلاءانتنادسب الآل هراكتا نازل دس دوهلا ةداهش دساانصنب |

 ةلدلا متنا | ضاهيشح ناددحن اداجة علا ائ تن ادسرتزماوشغز نوتيلا ارك |, للعمل ايت يع
 جاكتاسئ اطال نأ كتي .داهايا هنايشع ناكهدعلا ةاضمنإ ل ضاهشع تاو و ارْذَج 1 «..ولإإ نزار _ا تال |نشر رورو ءاصلاس قلك, دعا هلا مل: ,

 هبازعز الش شادن عن لحرب ةزجزع جوزين ع يزن يازعز ب ح ابد عمد ازعت ماكل يشل الَى
 "سلس انفك اللا قف تساي خان هنعكلاسف هتيئاماو مشل الح ن اب عل دغر هجلا ككلاق
 كلاةلاسيااهجو زنا اذبمنانلثل انوع اهجمزت وتل ابر اهني لماع لسوف :ناممش !ءاياص عدرا لاامف

 ذو اكة عناد سول ايئرم هجمزت مويزمل حف الى ادت يب حاتتادجت اطلالات
 يامل اذ تكل انهيار عر اناث ش اركز ع نحن زج نعزي بزرع ناوفصْن عنْ لا وونغلازع
 5 انهزم عاجلا "لجل تاقفهينتكنيباهؤلب) شر اهتءاؤوس ماع بلك تبئاراورشلا اميل

 ججتلااههبز جنيف ةئيهحلر جلال خدار ادار تطضؤلااذهؤيتر جل الخد دسا زعلان كلام اشف
 | طلال لام َلَعانلَسَو ءانتةكان عم ةل متل ماقد نيت لل امهم! !لاغن هع كل اس كل نان

 هله زم ذهبيإش رااائع ترج شادبع لعيون نخلة شابك «زلا ذم ثمل طعام

 هلوئاديادالان اين مداغينع انهباشلا الميسترال مهن تشل فانك
دافتيل هوم لعل مهبل اخلاناكد هءاعو ةتامل ابماذل نلاطتتانينج عك جتا تلااذينلشلا

 | ذ 

 | هالو باهل رعال ايل اة .ازنمن امرئ عمد هازعتدهلا أكلنا اهات انعم
 | نيل ازهونيعنب ازد :لسلا أك اكتلا ةدقع كلم قحتالط نيكل نائم نيل افون نلف دنت

 0 ا
 مد بتلات

 5_0 ا ل تيس نس ييسسصعمو



 2 6-2 هني 00-0 بيات
 ديأب_ليز ان نآورح ولون ذا نيرغش ناقل يفزنالل ثحدزتن لل ايزمننغنل امل طالب الوجع فزع

 نب نارك لس ائإلاَتضيالو كاميانالاوتبالد كلببامالانلطبال عون كيل ل افن نيكآ نسل وهف بوثل اذه ثيرغشا

 7 اى | | تاطتفدابد اثرا تالله زج يزعم د يتعرميزعاهباهزعالهمازعدوخازج مقل بم كلمب
 0 : مي ىويزمكم لم ز مانعا بي ثد اناا امالا]بةلاواطبال |خلءالوطمكب يازعد انسالا اذهب بسن
 مد و رلشيلويدزةننميرةشاا نات نالافراهتجوزتناول اهانالف لاق نالافراشل لاه فمجو رع ةداذذ مكن
 ره اس | هاد دعوالت تلا: ماها رعب يلو فج ع ن اوفس مونفل ازهشم بس ئتمالو نال, لع عزي ئاذ
 هللاءاش ان اهناهج ان هلخد دشن ثيزغ اثلث ل اثوق بابل لزم هلل سلخ ناضل حملاويسوال يق ناش

 ! افا تالت موخلالانعلا مئيثربلاهكسمن متل اف ةلفس ان كل اسا نام مق ةقشل زم
 ويس 7 | لانو انست اتلالَعشادبكل ار عرب زعدا يوسميارللانىاذلوتسا أسمي جيئازلا
 3: 1 هتونهشنب ناس اِاَعْس لست لوس نال اطخؤل الث ناف كان ةدئابلم ثيدزتنانإمالا
 | كتسسإلانالمالل افلام يقام نانانسرامالال زيمر نعجن عر غيرك

 ظ نعيؤ سيرسل حاختلا ذي لاب ابي نانا خو اذهددمجومسفتدم | تب كلم دبالاؤتمالف
 ١ أ نهال الو ا اما ترشنإ ارارحاكيل اموّولاطرتإمال لبر زل ذاليتشابك دانس شاب

 رجس اناة هد الحا يسوي نا ليال اما, فلعماناحفلح نا دبا هوتيل ملح امال فاديا الطلا

 | | يعشوجلا» ذلطلا نايمين الد مز ضال السور نيز مالم ش مانو اهياإ

 ل | سسساو حتا وتب هولا هيعيوءانلث به ذوعبشلا
 يأ اذالوتي تلون ممن 5غ ةيئذاب يع تتم يددج جم.
 اي اديج اك ايمجاناالا دسم لولا قانا فاق

 | تاكو ختحا معدي ةلطن دا لجبل ةيلشلا كلما دسازعةءاذذنمنابازعدس/ جزءان
 ا 2 او لسانا ذال 0

 لَ لك خل اتالطكل انا «كفععم أو نال نيرا جيرمن نلطاذاد
 كا

 اني نعيثاسل شا امهيلع الح ازع هدد نع يزعل اك« دحانومل ماهم دساؤرلج ذاك
 ا مزاجروصتمزعزاوفصزعادبجوذغل ازعزازرلاو نايتلا كه دحاجوهي اذاشلثلجب رهط لاح ةقلطي ىنلا
 + كتاكناتةعزضج اهلثتالملا اهات لَ سادكعو اعل ظ رع مول طنب جوت الاويص ىنازع

 - نكد كين عول خر ل عوز د يخازعسانمزبازعدايح وق ثم نيظرمط ص نكت ناو ة دعا فرهل

 1 زوائد رم هنائلاذ :اجلادانولوب انس انإل الل غاد جبال كتل ليوم

 ْ الكل ذه انش الولاعة دا نتي مأل ازام

 م :قمللاهناطن از انتل لَه محب اع كيزع ةسذازبازعريمعيفازبازعةدادذ نيازعدنع #م |

 ع نمل: كلام لاةعومالا دس نيزبجزعاذبا | زمدحانجز عمه نعد حاب يع بمب: َقالطبةدحاول لع ]ضل لذ |

 ٍِ ايد ا 0 حا دو. دي وج همس عمم

 58 59 انالمتشْأما | ِإ ااا اوتيناكرشلا | يلطيلح نامي زع .ويصلاداعنيوخع“نعدولكنازعيا لعن لعظم أ اكئاذإت رنج ل انعبان ازجضعاسن

 رسابرسسس2 انئاه لسا[ وو ع معو » سمع
 هتلر و طن زانت 9

 ! د درس نش راو ءارلا
2 1١ 



 نوجد عمل 12الو ةمجرالو انهنب ثلامالو هنم كنان لشن :دحاز ةرلك ل اغلا: | اهياخني نإ هول ثا

 مول كت نبككث ءانن نا يالئخل غطا وهو ىل والاب همم ثنا كتفي ل ىفولال وقول اطوق | ظ

 هذ ونتتملادانلا خان هددصالا «سيميداغتس را ةيساز مع جانفز ليزا ١

 ايزل اشر ةقيلطتل نان غ1

 مس ارا

 اماني ةلئاشل ةلاقاطل ده ةلسازو ا افهط. و حملا أ

 بل |علث اموال جت نهض اشان اور 3 اَسلا فالس انك ازب1نطدافصلا بي | نم
 نحال ن القاب لاشخىلاننتل مثلا همم ثنانداتف ةنسلل انلثرتلم لسانا نباشلا يله اوبال لال:
 هنبلاوط دهني تول باس ار تلاع خزان فلن جت ناددنعال نام أ بانفشدوتتدا

 ذانانىلط نمل نر شك العش ادام از عاكس نزع تؤتي عزع بشع ١ كلمات ص

 اذفطودئاج هدايا ذلنبلعنيني ذهن ذدل جن مكر تال دش اراك فل زمر يلج
 ”اهافقع بمن ةدحاؤلاادررتال اتلثءنوكد قوي ادإملاوا ريكو يخاؤ ضم ككل نكن اكتاؤجزبانالط | اص

 اكلم ذ اذانواط ئاروننال ثلا لعش ادعو نالاثلاؤةصلازعا اثينا وش زعم كح سوه نعت نيد اجازعأ| .

 اق نافلطلاو ركاب لشن طلع اربع ىنانوتزدامخا ةةع تسل رغمذلقلطلا حاكت باب ىذا مير انه
 1 تا لوالام اتررل ازط مالا اا ج دشفاذا نلعب دل ذا يلخن طن طاق ؤزهت نزول

 رطل ازور هكا |عاميمجاه فوت ]ناقل ةدحاؤب ثبسُح دقو ناد ايطعتدا هت عي تازايبسرب . ١

 ا كامل ةملكب عقواذا نيل عن الطبل ب هندركحا مارا خ الايس مم )صو كلذذ تضل زقالا الاس قايان |

 ةاانالؤاانعوانممبذاتدتسالاثلاقماذالعتد عانس هتكتانماشةاهلجاذ ٠
 يدي ولا ف عدت ذربشلاوطبلخ ذولا ةروصلا ذولا كك الويل هول 2 ىلوال ائميلطلا || م

 قلطيلتلاةباشل اع ادكعيبازمائباطسا درا ذف تعجب انعم اعني ادع تكل ئيمالم

 متلِعُس دبع اع اطخأ طخ عوف :دحاوة يل طت هزل ان انبدماكب عامجريهرهط -!عةىجاذ ةرلكب اكتب ما

 | هتلاغوذون كال انيبدت قدبن هانم ايش اثنان كلاما ديبدةالطلا زلال
 ٠ قا يومرضد لب اناكس نال مون اياز اهققاذا املعو (لمتحماهلَس ضال ةرثكلادابخالا
 ْ فنععمأب 0 جلا ل

 ١ لانتكلا المان ممزاز ودع بني يزل اجو ناك ةردالط عمل اها
 1 للمتا“كادشا 5اناؤسمزو كننرماو ثككا 200000 اسساض عما كاوفجيلا |

 كارز نال ىلع الط“ الفانلوتب كومو انالاوت ناك ان هقاحامحي راظناف رم خاهتالطب تحن عير امان |

 ىدهلازعهنع بص هب قاتل طعون مناف هتمايمأحأذانلوقب لوقيالوانال ونال نم ناكت او لهجام | نم

 ا | كلت ازجاح امقماكدئانالاشغصقتني نختم تول ملل ضرس ءانغتل ادنه ككل انانب اص[ ضعنزعأ ظ

 0 نائبا بمب هلع ثوغ هند كا!ذراهتل طل اًناهتآط فيكتلق الط دذرثال ل اقرت ماهو نيكو دانس

 | فتافتشل قلعت تاطةزماعلتل راش ِلَعش ادكعفانع عيل ازعن نان عزه دعوت او فسخ |
 ا 0 ا * نانسنهلادجزعدائذ نيلي عهذعح بهن جهيم كزتالوةزلا م ذه جيت 1

 ا

 ا

 ثم
ْ 

َ 

 / هلهازعدعوهس جز علا تاما و ْ
 اص اساس ا ا ل د باه نلحق وجو ٠ اه ل م لع ابان اَسماة زجل ار لعزعة زحف لزق عراصان اد ةثدح دحلا ْ



 يودع سيصل
 |نمماعنساسلاوديلولازبةييزمج]متلا بي كل :رابال هتاف نهود م ملفنا ءومزلا ان كلخزيرهوبلا

 اللات تاكا الان انلث.ت)ماول, ل متل زعمنل اس انش لاعهش اعف زعطالادبعزع بوتس نيرثنوب
 أنس | ميلا لالا ادعو اح كد لاث قابقبلانعيرشحل اللام ي/زعيكعز ب ةيوع مزعل نع بميت كلذداتهنلا

 اثم مهره ند غازعدج اية ععبمب هنم كلج قف د حاؤر لب خا كلم ةلماولطن هن |وعدرا ىل لاقف لاذ
 . لجبالركتةل1 نا لافنانلغانلطلا يزن عراشل امانا ااباسلاسلاث هب زعش ادع نع

 | دتحنرةصنعةربازعدح اع عامتلا بمن اهنوجو هواي كلان وزال كتالركإ )جيم نال طدوكرغل

 ا . تداشل مال هم دينهم اهنوبجوبمهدلوف نودب ثيدح )خلان الاسرة ىولعلا
 وللا حاب ممظعانبل ندب نديد اعدها نيالا يملا ٍ داس مثلا

 | طةزاهنعانل ال اج لكلونخت الطي _ابالاز انت لَعسادبَع ه!رعسم ا
 ظ | أك" جاذد نيج عرطننلازعلم وع دتملالكض يل نم شيدقوت ايوب اداه خيبرإ ول او تجر واو
 ْ دم درينحيدايازمزيسم ا !بِينلكج عنان ]كل وعض ايسن نكد ةلبجن نعم ثم نبازهدبج
 اناجنلا دي لماع انامل عل تال هتلطر غن يثاب د جي موج اعلي ما زعزع هي
 ل نداموعني لحم ابونا نيدو وضحي واجنافنم باذلاداهج انبي او ع وم
 ١ ئ دووم ءاثلا اهيل ادع فاوغمجو) ماهر ةدانذد لبجزع هيذاز, ارجوندع

 يبايع مواد اذجناهنح ينال اضم زن د ضدنا رم وخمتر اواجه نون مالا

 0 ةايناهضيح وعملا )يسال لضناجي غار از هد قولعل صن انوماهزهتالل اكل متهمي طتزوجيامناءذش
 حاملا ةءاغلاّد١ ١للع دعم أي انالبدانديركم اذهان الذ اذ اداخالباو باثلاذ

 ٌْ دولا 10د اطزوبعلاباغومدتزماواطل تزعل اسر ثلا |هبطعافدص زعتر عم
 ةهركيذ كترلاذل اجد ضمك تاكوضيم اذ نالآعلارفو نووي ايكلع ناي اهنلطموينمتلماد
 | دبي نمريصفانمئعر اكل اا يكس ف ازعطابر نزعت نرغيزع هكازعدج ا هيخازمب ]ملا بياهضبب

 ادويه اكلي ويلاثاشا كايت كرت نانو فوم او لطلب تددلعشلا
 دي قالي استدامة يرداسسسالا
 دي نينوي وعز عد ازعتع أكد وهشناو هل هال باهضة ملا نكمل ذا ير يب قشلاو ةلمالاب

 "ا دارااذ هانا انتا لح ادعي ارجو نع دحيانبدع صيد نيطزمتلد إكرامي وطاازع

 اهلضرا عن وهسإوثد علاق شانل اولطيوتم ةرمجيف از ةعكاسل يمان نبازعديح كك روش هكر اهلي نا
 انصامادع فارع جاد نليجزع نيد ازعنيسحم ا بيه فماذالاةل شل امله ةندادبع

 ص نعرجازع بوجيز ١ بير هشاذشلئ غول طي نار سظرفتلا لاء زخم اذ الرا ال اقرا الع
 أ ةشهلاثهنيِضكَلط ىذا لع ائاذل ملل ءيامنهزب لوال ثلت لاهداخزيوخ زمن اون مدي نمر يسحلا

 معا سم يلماز دابخالا نه نيني ذهتل 2 عج ليلي رهثا ةثلثل كاذ نوددح تلف ةرهُناةنسرهشا

 |ذهمشكذ ضخ اهنا هتجدز ل از مايبزفل ام كلذ ذب هتجوذ ل اج يع ورا اراع صحت ١ ذ ءانشل اذا
 هشادلئاثدتنادسبال تلال مشاذشلظ ل كا ضال ب نمورهشلا اثضهن اد (هملطي نارل
 ,١) لا ]كف نالطل الز وجيىنل لعاغلاةبزل يد اذط نارهظالالوقارهش ءامتس]كرغجيزمكلزكو



 نجا عزم كك هعلطبب غر مخ حا وكر ًضئا كن اكو |هذالط داذاد في زكاوازوتسسوا ةنس تم ازعل عل طماع اذال لشن العش ادعي [رعراعن انعكس رك ار عني حان ةمجرعاع "هيولوال العلو )مال الع
 اًنافنماثبة عم اطيل الخد اثاؤ مس ذ تاخر نعالٍا امش اع ان انلاس لا بانل! جا زعل اضف
 اًئياهناكاذا نبات سالاف مديت ل يهب تالين منبال لانا هقال ل عاظدوش بابل | اعتزمانلبستسا
 ناداناففو اهلمالزنم ف يهايله ازماعسة زم جوز جمعا ليل !اباتلاسلاو ]جل عدلت لاكي | داتيج يباروكددحارعت عا سبارك قوه اوالط دطزحأم هجوجدا طير ذ الب يعادل ناو ضيحبءلعتسال اا ةش :ءنقل|نةسن هدر لاى اكل لباب ناودعن جبد قبال المح
 اةلليملمانعبتاغل الثمان ل اضن نا ثريطاذل اني وطب اسالكم تملا اهشطياعيلاهبل | طسجريلو املي ْ
 اذالاقعازت طي فيكاهلا عض اهلا ضيال ن اًيحال اكن ايا اهيل طصي نكن كئيب ار تل ةينيشلاو ةلهالاب ظ

 ل
 امس

 اهتالطاعروثدومض اعتلطب ىنلارهشل انكو ويشن مازولا ةرعملارظناذ | اي ةلطيمضاوبلإ | بالشر ذم
 نعول اهشالاهنلشل انالث ذ اهلقفن دبلعو باطخ از بطاخ وهو هم ثنا د صفرهشا شا, يضماذاف نيلجد
 ءاننوم زم ل سنعات تلال تل ل انتكلا نا 57 عزو تح زعفج نش ادب نعت عاتكا هج
 ةدعلا ا اهتلطبورهشا كل اهلي يكن الاطل زف انما. هروط و اهضيح تكل قد اعمل تاداذاد ة ماسلا ءالؤد
 لانا ثل الع هادئع نازعدباطدلرغجبز عدوا ن عزب لم ١ بسراطمل زب باز دواذيزع ربل نعيم زع
 كانا هتالطدازااذاتلطي نكايجواهعتاذ دقوا رخال لشهور هلشسوافب باسيل زعمتلاس |
 ياس زعتر ءانؤتلادل اتلاف كرمشالا دهس نل منار عولبعز) بسن اهلل رهشاةكئاؤنع كسل |

 دائلازعميباتعلعمدحازعت عاك اما لةلط  فدننم أر روهشلقلظلاةزاطت فكما زم | نح
 كوؤشلاو روهشلاب تدلل ةدحاؤ هتان ل امنت اذالط نع راش يلع ةمج ان نسل ايرماكك ادبزبزعز | ازع ا
 دعباط وم ّةحاهتلطيال لاق ةرا ةيلطت اهملط ن ادارة أه مر اهعجات ن اف تاق هت ماوهورشل اذ همجي ن القمل |

 ةنلاثل امقيلظلااهتلطمثاهواؤتجب !عدهشاواهسجار اهمال !هدهشاو ةيناثاي ةلط نان تاقرهشاهسمانم

 منلاتويغاَجدذتقحاهجوزلل لولا :لعن ل عذتلطل نيت كهنس ندي هرهش ة تعزكل وقال لعدهشاد
 نامل وجاي ملل لاو أيتلطيو [سن جاذذالل تلح لق اهنطب غب عضتنا اهتدع لافاهترعانغ كت ظ

 اذااتاةلحاو اًمضي] اهَتادرسامآلنرتج ]ملاذ ادبام دعب ةِياْنهَمل طين ارل اند نا ةداحاو هَعلظنالا ةدعلل اهتلطي

 ل ةضاخىلوالا عقب كلذ زوي ألذ هت نتلاهةآ لير اهمجار م اهعاطي مماودجاربنائألطل لزمالد امض غناك ظ

 | ةلعللال لسلة الاط وكم ةباثاهتلط دس اهجوزتن إم اهنطب نام ع ضب حرب بن هبلعف ىلدال ادمباوعجا» نا

 ويسب ؤاناتىذلااذهودعب رن !ماهسزمرهجوضْنمديالذكوالاةقيلطلادعَب ةتملل اهقلطا اكو سووشلاب

 لما شلات ضر بال كاتلانداغنوخازعناوفسز ني شحلا بس هينالادابتثلاخ هب حوش ةدحاإل
 أو شرحا و نيا حب حل ]خالو دنس نوت تمنل ذل اهل وذل اهعجاب اوتار اهمجاٍراؤجوذاهتلاب
 عش اك نب اكتالدلل نجا الم ةمجا اد دك ةاللبز كول اذا سبام اسك أير كال عقداشلازع
 مهضعتبر عرك»نازع كزعْشسالا ده: غفل از عارهس اع جساو لتر ح| رع متلا تمن قالا اذ دب
 | تانوؤشلاةداهشد اهتلطبو ةنس ىالطل ادا اذا اهتآطب ل نايل طب ن اايروه لماما ةزل !توكل لاخلا
 جاجا فدلو دسم اً ءاطفملو لن مقاويلو جال نية جيل ارب اهعجاز ناشلل ذ دسيرموا همواؤيل اذ
 هب عقاونو كال مالاو اوم ادمرب عجاذلذ ان اماذا ع يطا بوح كال قلاوفؤاط فلو درب مالا

 اهعجاز اهقلطمم اهمجاذ مل مجهر تما ول لح نعهنل اس لا لن ىلع لل ارجو شس اع ناون جز عوض ازع
 تل ذا لاو ازموطس نع نايف صن طراز عون هبه خل اقهنس نيدو موية ل اوغلط

[ 
 ظ
 دعا .
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 2000 ىنذلانالطل اواطنإ م ازعتلاسلاء
 نقلي ز الل |ز لب انا سيو ضم دم (كيل اهلج نايدتمذضد ناب قلد ناب دق ليزمإلا طوكيال نالطلات أ
 تاو عضتن ابق امجاد ءاث ناو ةدحارزصلا الخ لاش لطشادبط لازم كئالؤبحلا بي نان كلم أ
 م روصنمن ]مك الع كو نعومي بمن باليخ از ابطاخوهو هنم دنا دظفاهعجازب 0 7

 تقاهمجايرمن لاغاهمجا,ب تاق اهطاطي اة جوهررتإم <لافراثل لاعشادصو ارجاع قيصلا
 | نال يلوم ةنل انالط لع ني لهنا ةءاحل ا ىمضتوعال ل اية لطب ن اه مجان مدس ل ايان

 ظ ,طماتالاونيلاوتجال يدالطلا: ةدادازم كدا ةنسل ايداذانافةقمللذ اج ناو نسل ةزاث وقتل
 د | طنوس لسا غال مادجظفلل زم لٌسسبوهفأل اواني طفل

 _ | يضاقلط ل نركين انو كلذ مسن فالبل ولن ناوزنويبلاو سجلنا رع غنازئانللاغزر اعرق
 ١ بعض نير نعزي ا بسب نجلا زاجل زعتج أككسحخرادبلا مالا رابخالا يروا نوككد لصالا

 | نانعلاسنزب|زعدج نمزع كن يلمال ليزا اهتدعتةدحاذ لم اطل تالم ل ان للم شارع ف نمزلكلا

 لحاهاقياطتقاطتإ حالا تل العش ادعي ازعويب فا زعربكمن ازعناوفص نعني ا ١بينزيكب
 تايزغجو اا بجز ازعمانمزب مدح |ككجاذ ديل زعل ازمريلح ا بينى لنزلزملهمزعةذعلا
 ِ | كله هنم تايد قف هنطبىفان ثعضو اذان ةلحاؤ امل انامل اثرا تاياونمككر زعبل | سطس زم بجزع

 0 ةمايمزعن |نزمجز يلح بي نائما نزع عوق ربلازعدمنا كلش ليله نجيم ةراثذ

 |هيلمشادِبعِفازعمشاشلازعزي ضل بمب ةمنا كيل نتن اهلا ةدحاؤل امن اةالايزجتلاسلال
 ب نون هزماًئيبجوضنازعزانرلاددايتلا[كن يلم اود هلم عض نا هلو ةدحاذ ل اال لاقلشلا
 | ةنساتاليوطعنينينهلاذ امام دانا منه[ هلث باتل تادع فارع دازعناكس نيازعا
 |لسالنزليخايلا انشاد بالا لقاخ» انا اول رابل باو ملط ثرداكزب رداد امتاز هتيئازعنا

 | باثدنا داما زمدا سعد زعتع اك اهلج يول قال فم[: تخلو فااغيانسم
 ] لاقيت هش كن غيت كنا خدين لايتقا ثلكب لما جزل ةرشلانهيطاطدسازعةدانذعأ ظ
 | ْ اذا مجاري نال اب دي صرهم ثنو ن ءايم اهجدجبطا شوط دل ضف نانا ىلدالةقيلطتلا فسم شنب

 ْ التائب ل ضني نا اتنالدا هي لضد ناكول اهمجار نال نوكمن امنا الل ارهشكوض نهد عيلطتاهتلط

 َّس هلنعوله ماج جزع كج زمر ينعي ازبازع بوقييزم ميلا بت اهتلططا  هنم ابد ناوي نجد

 ا اهبل ل ضوحافب ل خلي نإ رم اهقلط غايجو نت ماتت م كنتور مر ةزماولط لعد ذ رتل رالَعشادع

 : ما لنا نيالمش اد زعم جز عم كيني دس نصر عع بسب ناجع تلال نشلثا
 اهيلخري نإ! هَمِيلطترَلماَولط ل جمزع كلر اء هش انلع ادض|الاتلاثل ىلع بادر اسيز ناره

 | ىرخا ُهَمِيلطَناَهَمطو اهحوزتن اذ كَم اطخ ازيطاخوُمداهَمَ

 | الكتاب دقل اة هعيلطتاهتلطم ضيا هلعاجز» ءاهجدزت نان تلقاه آ يمض ان سدت كنان دل ذاهب خدي ناز:

 ْ ْ .هّنمأ | فةعومدقي دل اجا زكيلال لتنال اني رمهيز باردمبم تبسي ماتم لك قيقا ٠
 ع ؟نسانئَعْرع ةرمعز فس زعوكم انين مود عزب بي ْنِْضاَجوز كبوت اهحورل ]الفن ' نادم

 20ص1غ12001011011
 دعوه اوال طور فال انالط تمأو نيئيدهلا ذلك وخداع ذضجاالذا يل ذلهيعأ
 قيادي الز يااا زمكم قمع دعاز اكدّبعلا
 |انم لهم لا لَم معجو انوي تن زغيساطنزعونل زعير شح بسن ملط عييت زع ديباج طم |
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 100 تي فض در الس نر ذمغال تاكتادرضع ناك اكنان امسح الحاد ذا [ًمياطةساللدممل نال

 اس رشا دبع ل ازع امثل زعنانازع انثولازعناثثالا و مايا سخو نارهش نو | لحب ا فض, اهلجافاهجون اهنع

 لولا داغلا وبل لانمي لوتمامل افدحا هيجي ان ةمالاولطت ىف خب ائصا اي نولوتتا ينل إو اععلاةلاق

 تاكلابنل ل سنن انهدحاملا ثموماشل اذ ل جودا ورلب ءانل اونءتامهملارفاشم ل أيينانميلط» دبر انتافراشلالع

 ناكر اوس هياطخ ىف بدال انعم لمشورل اهفورل اهثم دوس ف كلمال امعشتلا لف لانو اللوق ميل معالم | 0

 لها ذالطل اا ةمربش ننال اسال نبصيعنعن اوفر وضل زعزاظرلاونابتلا كل امو هملعمل جايا
 هم انوكمواشان اهمياطت نوكم حلا هنت نوكيدسل اناتللذ نادتو هانت ىلا اماشذلا ااعرررا ادئعوبالاشف |

 دانا هنمترجز عل اسلاثاشن هيله فصيل اّرعةراذز نعم ذازازعكشلا كن ضي اَساهقالط نوكيو ةمالا 22

 ىءاقاكثاهتدعولثلث اهقالطفةرح ثناكنان تالطل اف ءاسشل اف هنسلا) اًسفاهؤتدوكو اهذالليركةرحرذت دبع
 هلادجرعدابز نب دييزعزعاس با زعتعا,س نازعدتج أك ناقرفائتدعد نانةيلطتاوتالطفذماهتقرح ناكنا ١ آ

2 

 نعةعلا أك نائملطت ةماللرلا قالطو ناعيلطت كثر وامل أذ الط لانءاشل ل اعش ادبعفازعدانسنب |
 ةماتالطم نائميلطت ما دنع ناكاذإم ا نالط لاك لكل العش ةانئعو | ع ناهس ند دادر عطل ازعاهس

 مالتلرياع نيمو مالا غلاف العش هادكعيلازهوسع دان ع هيبازجلم كتل ص
 هللادعي از عوشعن دام ضي كثدلعتو ألذ |هعيِلطَبوعي» انتلابهتملاونالطلاندسل اذدق رك لئن اكاذا

 تعري ءايقلا ده نال رتل ملال امامك رسل لت نوم !:.ناكاذإ) تاق ل اش يلع

 دادي مّيلاناكاذاو نائل“ ًالطفةماعتل لمادا علاناكاذال انءاشل لع شابت ف انعفالكلا وع ففلا |

 كولم نع ناكاذاة لاق لطل انيس للعهد اعتز عااعل ازعز تا زم ..سمم ثلثا هتااطف ةرجوف

 هلع ادبعِل عوام ازقداطرمو نعر كيا زازعهدع سد ناث ة للة حن ع كول.« تناكاذاو ثاشلاظط ث 1

 نوفهرعزيش اس نائقلط اذ تناكاذاة نال تالطم ناميلطت كثدكتل لن رناطاذا ملا قالط لقال ١

 انين باونقل اهلل العش ادعي ازعل اكلت اخ لع ش ابجي زع يصيد اع ادكيزعماؤفرطزع ٍ

0 

 0 ا ل ا اي يي
 اهتلطفذماهنتلعر فلا ثنا تن العش ادد ارزعإك ازعن ايار عانتولازعنانناا اكول شمر اطلرإ اًعشادجع

 سواك يلو زالا ةلخل وحد عغاجمذ جوزتن حا ختي نإ لسسنالا ل اثدهباهارتسا منينشيلطت

 رة مدَساْسارَْس 0 ا

 مئلالعش ادعي رع[ هلازعوعبرنعةربل نعول عزب بمب نول قيلطت هب نمي دب أس ريغ من كتبوا | ام

 01 ارم ا و واوا ةنينقيلطتاهتلطةتالاذ | اح
 امالويملانىح 0 يي ا تملا اسل اق نيعازك الار سعزعةرائذ ُ

 ةالعي نعت ١ 0 موس (ل كل د عض اًجوز كب حال لات ام اهعجار نادازا اذااهجيدازجيا اهتطون ا

 يانا زي نزلا مانابانالط يتلف ةمادتع تاير وزع متل اسنان شاايلع |
 هتادكعزعناؤفسنم نبش ارعولبعز ١ بي ءاؤس كلذ ف دسلا وراد هنزل ةلحاز مافي الرخا حيفو |
 نان لعلام باطاةث رنا اانالطارتلطضادتا دن تاك اخلاا عش اديكيال تلم سارع !

 نابع ةةهلازم حيزا, ةداعتبا يني ناقل أي اسال هذه دبل ادق

 زكلايرخا ايو جيوزمم اذا امم ءارمشل اد جرفل ات امارض دشن ابو ةنئاب ةدحاول !ضلطل اير كل هازال |ترط لع نوكي
 مةةيانبابايتقلازعهب صا نجيزع هيازع م أك نان جبيلعل ديار كناو صنت ايي اذ دال ادديب ظ
 :1للعش ادعابانلاسلاةنانس نبش ادكعرعوفنل زعل ١في نائم شادكعزع | ادع



 نوووصصس حجج مسسسل ا إبل 01_ ميرا تل حا 10-1 ندخل حل

 صامل مس سس سا يي يسال لل دس اسس

 | اقوال بان عر فرب اكلم 6 ل
 : / تاعاانلالانضافدنع افلازعالا. نر عريسعي زارع زمد م ازعيوبعزإ بيكو زيالاق
 اانصأ بسب ةنم نتف م ريغ اًعمز تحال اهمجارلم امج ناس منيت اهنلطب نال اءدسلازع شل الم

 | زيت طاهناطمغدتا» ءدّع جوز لجيزمت الامان اههياماط دساز لسة زمالمل نع نانس نية زم هنع

 | ماهل خديد عِضاَجِعذ دز تحال لاما همجاز نادل با اهالوماهنطو نات يلخاذال ل امانهالومدارانا اهسجابب

 |اسم | .ايعالملانصناوغهزجزي كن جونيم بي اهمجاذ اضالوداذاف ةدحاو اهمآط نكن امن لّرالا ساكت ]نماشاكت
 ١ هثرعنع بي :دحاج لم: دعت ااه جان اهتم هل كوأ م هنت اغا ذاكوامل لاير شل ل ونسج قرع
 ٍْ 0 ا نادل از عولج زعاوغمللا

 آ 1 مللاهتلطن انت دل اناكاذ ال اهراشل يام هند ادعي (نعر ان ازعدانح كيو هاشم اش الم هش اكعد ازعرل اس

 تسارهلش بانا نأمل توج اساسو هم
 | ذ_ انكةدعطاةيلطت مي( أمن مهلا ويغ جدن نال ايتجإ ملزم اًءياَفَص غن ماولط كولمزع
 انم لارا اثاخلاباوس اعدل ئيدحاز ين عع ازعدازقع بيني هلا

 ِ وس وع 2 ص 0

 ظ ايدل دعاكم اويضاَجتْ وحج ]تال امالط نيم اهجعززع راي اهلا لزح نوكيا دصزع
 ٍ اةيالو بم نيني ذهلاذ اذكل ذدنعد ]ضن اهنعشويدا تالي ماوكترخاجدذنس اختو
 آم .كيللايلعمانم ل ضغمنعلا ف فزيازعل العب ميلا: نعيمازعتع كل يعل اقالط
 ْ ال اكوام انصح وِقي رع اناالم كساناكن ال اف الط زول مدس نمر ثلا لعش ارصاانلاس لام
 ْ اننمإ ١ ]سبها نجر عزب ابن نرهلازمد ازمة اك الطمزاجةرحد [زيرخا موق ةماشضاكن ادب طعددفب

 ْ 59 اشاذاوءااذ ام نخايىلوملازافدحاولجرل هل ماو دبمل اناكاذ ال اقرا شل الع هش ادع (زعز انك ازع
 ْ ١ "لن ذاباهجوزتد لحرل :لملاءلجدبعلا نوكت ناالادحاذ لجيل هتل مادو ناكا ذا لا نالطز وبال لاقد
 | لاةويبط زعم ابيزا كجزعد)لازعد لزم كات لطناغ زنا هو لط ناذاطالوم نذاو
 ْ قل دبل لاو ادّتسلاملانالآطلام'ق ةماداةرحل جوتن اءدسل نذاءل يلم تللوغسج اننا
 ظ | جةلبمر ملا سل ادلطش دك بام نائب مادو عدائز نيةيزعتمانبنازعييح| ؟نبلاملا
 | ةعزمتاننازعدح أ كىول اديب الاطلا:ءالوم نذل بامجعنت اناا اديبت الل الاف راج سأل ١
 ظ . فلا تال الاض ةرستراب همالغ يوزت لج ةعدنلا لاق شلع حلاشلاد سل ازعنيطقي ]عزم ةزجيانب
 ْ | افالاط هيراجمما الذ جوزلجدنعهنلاَسوم اديب قالطلا لاففاججالجرمتماج عن لجر نعد اسولاُ

 نصا لضقلاب هرمي نعزي كلا باهت طاهعيبلاطخدبع جدذ انو يداعب ىزتشالجد نمهللاسو فول اياب
 ا | هلومةديلدجوزتناودصلاالازيرخا موق ةديلو يوزتو ا ةرح ةزما يوزن اذادبعلا الط لاق الع لف لزع

 : | نجا نعضوممن مابا بويز بمب تالط ري اهعزن ءاشناو ءاذن انهن نبذل اوه ناك

 | | الاتالط لكل كولمادسلا غال ناتاشا يمض ادكح اره ازعل ملا ور كير عهينذ امزح
 . 00 يرذل العش ادح نانو نع ةراذ نع هين ذا زم نعومعيلازاز عيش ا بمي ءالومنذلب
 "هلل طر ضر ادب لاح نالطلنمدمج زد سل ازاكن اخ تاقءدّتس نذاباكا حايل و زوال طز وجال

 كاملا لَم زمزبايازجإيلازعناوفصنعسع بد نالأن !ؤش ابعد دّسبال اكوامانبعالشم
 يل اةالطن العنز تهد بل ازماتالط كلذ نوكيا هسضن يطب ةنماهعزنضرلو ديمه ثمتمل ء دبع جويل تع
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 لدار ع إرم ذوقرقعل ازعن ناز عركملا ن لعن مونيعزب ب ءالومنذابال ادبعلل تالطالاهتالطوُم | نص
 ددقيال ولم اًبع لوتيش|ىتل اا ماكتالو نالط ل بل لامر بعل نال طن عومساءلنعاناو لبس لانا

 ثناكأ ذاانمعنيْي نهلة الح رابخح هذه تأسس «0”نذابالا اختالو نال لعدد تال لان ئثرلع

 متل لعل اب ازعطع نبت برك سون عوفنل نعني لا بست ضعبدب دف |يالوم ةمادسلاذجدذ
 اني قيلعزوجب ناأمب ا: هدب قضي نزف ةزحملول بوز ناوائهنس قفين يات حلول رادار

 بناتك زنط مدحازعتع اك ةمال |قالط يلد كتبتمأي هنذارش مئان
 نعاوقد واحنا كك لجدزعر ل إم اد ع انانل سل اترصب نزعل نع عرهوجبلا كي نعنبشحما
 ارو عيلازازعويل لع بيل هن اهحدززماهعزتنا اهارتش اىذلاءاشفاهعان ناذاهعزتس نال نيل لامخأ|

 لزرع كلنل زعيما بمن اهعوتن نارلر دلل اثر حزمهنما جوز لجترلا ذل تن اِلَعش دبع از عوام ازع | انص
 ءزج]جرْم هتما جوز ]حر نع هئلاس لام ءانشاذا :هدن قرن هتماه دملج ايها اذان اش الع شادبع || _

 اههنيبؤ فان مندي قّرفين ا اضارتش اىذل اء اشف اهعاب ناناهع سي ناالا الل ان تمايز نا انرخاذ وتل ربعوا| اص
 ءائومّتاهيلع طة تيلوارحدكولم جوز, ناداثا اجد بيبش ننائرلاهيلايكلاةدحانئ لعن عود عزا بنا
 ظ 4 ]نجودعن لعن عرافشلا بن نالطلاهبإ |لمجاذامن بكتالمادل ألف كلامج كلذرئزوحب اهتز ١ سا
 | اكلاثئثدلذذ بزمام ديس يبلع عقد هتيراجهمالغ جقذريداجو مالغل لحد انفك محل اسك لاق | ْ

 ْ نع اك اضبتسالاذاذكاشلطل اكس ةيويسوهنم نيبو اهنا طب ةح) ألبي مالفلا اونآطبتحاه منال ظ
 نخابو هئماهعزت نادبو منجل جدّ مهنما جوزي ل عيل ] كاةلاقرا ايل وفعجز رعت زعز إن ازعدارتل اعد ما ١
 ذخأب .وهنماهعزتن ناملفدب نبثمو يلعن ابيع هنماهجعذ ىذل اناكتانامفتالشل لنص هْنم مانو هّنم ا

 التاج هج نمرهر زف ورا ىذا ناك ناد كوملل كلذ ناعم لعل ذزممتئترتشال تالت لش نم ١

 | كلا ىرعبلازعناكس نبانعزاؤفس زعل بي هنم كلذاؤ ممل عتقت لقفل: با: لعل ولاا انه

1 

 ا ءاهواهعزي هيداج شل اذ تالطرغباو عن نال ا دص واج جرم هّياج جوز ليل ااتلالعش النعال |
 | ناين الجرن ماذجو ذنراجال ناكلجي متل ائ لاله لذارغد بزار عنازف سئ عن #عي
 | كولزوكن الع ةراثنيينهن اذاياح اننا وز“ ألم كلن ليبوشر اهسوزتئالكل ة داما سيلان

 رخو تالا« لب نوكي نا حاختلا :د قع دنع جول لعالرتس دق نوكينإ ]رار عيوني عزملاو رتل ْ

 رعبا نماطانيورول ان ةاذد مشب هنو شرشيلورزاك رمت بد سبا عمافشو د دبع جزل ا نوكين إله |
 يقم هنما ءدبع جوز تلا بابْ باجل ذرب خادابخامخمد قد شاد تعز علاوةيتتء نيل دن اكاراخالاة عناب |...

 ْ دارلا+ونجترعش تاك ناس ]و يك ايضا اقالط لتعم أو حاكلا هوجو باوبازم

 | ذلكلْ حان مزعبيذهتلاف هلتز با انش سم نيني شعل اذاوبصل نال نوح ل اة 1ك الع شادبع
 يلع علا [كقلاخلا غران انهيار خت ادل اذ عم ةذاشساخانتنلالقز مطقست فرخ هيمو رخاء انساب |

 لاقغ هذقد صور تيرلو مالغلا نال طّرعَدلامل زمام نعد تت و ةعائسنعن اعز ةبازعيزعم

 نةعزمنيخا نقم هتزعةتدلا اكراجوُش ىنبالقاوةحوانيشومث دل عشوو نسل قلطاذا
 أ

 كللومل اثر ثاللعش ادع اديك رع انضف ناز عاجز مآ بخو محا زعب جاكم يك بارع. اضعا



 ا و يب وموسم سما
 ظ هتيرالا | ناهلاتل الا نمالا هيلو ىراامل اق اطي نزال ارامل انم لوقتي ناوُمَولط ناز بالكم فوم

 | جيل, رخل بلم شارع يلال كن ل انا ادلخ قار عن اوفس كفو نعام امني انعدم نوضفلانمذانرلاد
 | نامل اَواطنِإلَمن و الع نالطل اح فمبال كةقللبالوم.ل ال اةميلم هيلو نالطز وبي ىرخإ كيو ٌعمرياد
 نمنانس نيم ن عني حازب جزم هزم: نسل[ ىو زغب مازال اني نعال ا هارا ام ام قلطارل ادم لوقي
 | همازعزم كك مانالا زلت هاذا ق انميلد هنعولطيل امءوّسل انالط لشن! مش صيفا مطامل املخيلا
 ا ناكل وسل الل المش ادعوا بددصنيبافث نع ايي تتم زع در زهد جاع
 | دطء ورقه كي وارهشاةئاث ضمانة |ملادريل ام دعقم ذ اناث اهملطف تلف نل !لميلو نعقاط: قطب نا

 ]يطلث امد نمل يضفو لوهلاو قيجوربكمو ةراذ زن عة ينذانبازعوسعنبد انزع هريازجطع اك دحاوب نم كاب

 ظ هلولا ن أثمب قت قالو نالط لرب لول ان انا هيام شاد لاونج ناز عوبكزعمد فتذالا
 2 | لمزعدتمل أكن ايداقساساضسو لاَتلابل ل [طناب وشل اذ نعل اذهوضمدقوانزج تيل ابهازلا
 ءوتلاتالطْئ مران طحمشا عادل ايل بع ازعهرعنب لم اهبع بصيولع زعم كذب زل ارع
 هلادبعد رعتسدالا أك الل اماهنخدصماهعس زوجي النكت ناكاذا ةإمل/زعوال لارض لطذوحي|لمعل لسغاثلا
 | كتنعلسنبتع عدس بني .دا نونجيدإ ميرباولاواهوتعلا تالطالا اج تال ]كلا اريام
 هلقمط بولغملاوءوتعل اررضلاو ناركسل انالط نافل انلاسلا مدا

 تالليزجالاسل !ةبلدمشادك ا عوارحرإك منازع نانس نتهرمدكازعتع أكشن
 0 و دوس ب

 »أ وسل نجل شسرن :ار طل امش ابعد رع سان عيش كي نمدانح بيدلزوجيالل ندم هوئلزوجيا
 قلطاذا المرء ذاهتلا ذو هيقتل اذا مح (ل مل اف هل قعمأذل ومالا تلفوهام لاف تالطذ وجي
 ةرخ !ارطضل لذالط دستمأب دان ندا عدل عانت ذرات

 ووكلا اللب زعبل اهراتلاا هرفي رع ةداذذ نع هينذازبازعشلا أك الابر مالطالعؤسس سعب
 هعخيطمطتسا امه تحل فهلا يسد دام ايمان َق ال هوب نضال تال الر كيل لام
 ؛ذلجملايا|'.ل اًقفمّنادتناكدم ذنماهب ضخ ةرغزخ[ل ف لحال اقف نالطل او تال ونغلح نان كلقممضاؤم
 كاسل نون وثصنزعولخن لاهو اشم نيو دصجرعتحابم ناز عدس كأنو املاو تالا
 مل اَختْبااهِلعنجوزنز وح كاد ةلم أن جوزتتق ان اذ كحل ك قضم وهورلا للعم اّصلادسلا



 : كحرخ مت اهسجلا مث ةيناثلا اهنفلط ماي مجام ةلحاو ايا طدد اهي ىلا عج انعحفر هلو د لدار[ ناكلد

 :لقفزنالنولطتوح اد اّماواهيلارظننالقل اهوتخ ان اتذ ىل اخ ثني ىلارظنل اثندرا فوك نكاذإ فس هدرا

 اهني كاكرناك الف فلج كافل يكس ايقالط ىلا نإل يل كن [شام وم ىل لامج ]بس ايوالط ىلا جلاء شاوركحيو
 كمجحشاوالوانلث اهملطتالاَل عاودانعران كلذ ]قام دنع نمتبحر شو زفوكلا دم ندم ثناكود الغ ثاكَو تن

 مضرماترطمالموط ككض كل !ذ تامح كأ ذ نيولت ]هال عيضت نع ميراذا نا الان درا انو هشاددرا ام كاناخ
 اك كانماهناباناملاتل لالا ناكل نبلغ جوز ع اند كابا ناما لاذ متستسوهو ىلا هسا
 السلا مسار يرسل شا دج ىصنعدإ! ل زعلع نة عإ ملا بي داو زعدج از عربع

 يم حرة عيطت ذ نيمزوجبالف اكتساب : وتر والو هز كتساؤ تالطلاز هيف لوم نهم

 101110 الطلا امناو لاثيلعْْسا ان دل عنوانه نمثل تاع لانك فاشن ع

 0 ل انضم انشد عاج ريش رهط 2 ةنشلاو
 تان .:اعسفلام عمور اشعلإم اال الع فلال كلف لانوس 000 2 ضن علاجا

 7 دالطل نفاس ان كافل فلحال اتفه ظو ومدن ىلحا 3 ناوىنكررل ثفلح
 00 :ر اخ ضي اجود ملم ةورعنا انالطدر سول اول عتا 5 0 وسر ناءاخإل اهزعت لاثى

 دعزعتغدلعمزعةدتملا [كعفبالزتلا افا ئبرتس لاق ةلطلازا عا انئاتكلم ولاول ده صدا اح

 اهجوز ثرحاز ذراع ةلمان اوم لل طع غم داما انيلاورضه كلن مى ا ايزه علم زع |

 ْ ا ةاممل زا ف موجب لهاجتل ايضمو اي ةاطض كايد رانماو كتل املا ام الم لص جورل عض داللاف بهذ ْ

 50 ءناض ةيانجوج ث دحاءانال ا ءاذخراعوتممأ نص ماو إم 0 اني نام | -1

 سس عسا كك

 ا م ل م ع ع م: يي ع ع بح

>( 

 ا 'اكرارطضإببل اذه نيرا ءاوبإ جامي ارُطضا اهجوز نال السان ماجيوزاتنأ لجن اهصسايحالط ناكزم ْ

 مشل اابانلاسل ةطيرلارعديبازع رعاك" شون أفالط نسمات قالطإ طعم ص

 تلقا خإءدهئيلو بكيزكلوالز اريل نع قلطب نازوميا اهل هته]كورت ]مال ضب هنس لعين تلقربرخا نوكي | ظ

 120 دنبد مكر كلانس نر نابل نك جدت بكمية شانافسا ظ

1 
 اننقفاب ن اريام قالط ل اثرا /كمرقزم هل اضاد ةضفر حاط هرامازعانقب نب ةيز أس منعم ا ظ

 ل اعتاب ازعو يسب ىاز عطر لفوز عيشاط ٍيهيباعمافسلا بي ايلتيدايسا طمائمضيف ] ١

 دجاكض يم اوالط تضم ةنسناطممئالطذ اج تالطل ايبربد هل ثمر عمهفياكهنعم وو كك 0

 هحاكت ولعت رمل الط ال لاف تل يلع ش ادعي اع ةراوز نيد زهري از عمل جون زعتةعامس نباذع

 اكسل ةينبشايطماو نوال عذاب ايذ يملا ذه ذناانخان مدن عز
 انهباو كلذ لمقال هثازمئزعاملامضوايبارارغاةلماقلطي الوب ليي (نااعيحمابلا انف ةدراؤلا

 اهنفولملا ةدعنم د طتكعن.شلاا هلكت لءاقم ثيل ةبومع هن كنا ناورغرتىيفالاد ا: وندم ثازيمالاف ضيرلا اوفا

 نعيسالاعيئوز عدلا هي نعدمازعتع كاتبة الادخال جالب انضولا مطوة سانا ناجل هجمت

 لان]كتبالف ئمحُمت :لاة دنع توكل ازعل عائل انلاسل طز لا لو نعيش ابار عود عزا بم |

 اهسادعاهعانت فلي لارسحلا الط ع تلرااعش ادصانانل اس لاثن امعزنابازعري زر فج عكس از لام

 دوعتل طل ]يقف كل ذر هخاذال ماد تاللبب رشرالاف كر رخالجمةينلونزعيإ باز ع دينا زعلع اك هلم 3

 نالدقلطب نا ضير لاكي تلايلع ثراها نع ةراذذنعربكمزبا و نعل اضف َنيزعي جاز عت - ا

 ةنمهجيمزواجوا لهل الب ثجوزننامماهتذح ءانضقنا دعب جوتي امتارعال ذ اجو عفووردالط ص يبشل مالا

 شكر مههضمف علت ام ا/نلانلطاذال تفل غمز الكرول دار عة يطع نلوم
29 



 0 موا فا جا
 2 2| 40و هند مارماس كأول ثازبال نتن اب ثيضردقف ثجوزتدت تاك اوه نثرو جوزلت لو هنود
 1 | لات ة سد نوف تجني نم وطم ةلماوللي لزمن | ل َسلِلَمْس ادع فارع ةدانز نديمزحبصد

 | ا
 كيلا ناالاهبلانامحاز نريمضلاناكبانل الو 2 ءانددو لعل ا دانز ند يجب انهلمان نسر اهتز
 | نمل :روحا اًصبتسالا 4 هو نب ةيوعُم نهر بدين عه مشالإطقوبا انكم اذش ددداووتل ىلا ايهمجرا

 , نيهظان !ناكن اونا نانيملا نضملاو اناس اَنالْطل يجز ىاة نسكن لوضِمّوجْل ونحن قي ل دب
 ِ ليزا ناس أذالا ان خذ وتم! صل اقول
 1 | فاهتلط ناكد ترة قيلطرضيموهو,ةلم اوال جر ل كان اثر اَعشادبَع فاز هرمابمل ايان صناكسنازع

 أ.( ىلافلذ الدار ثي حاضر زال اتسانو كتل غهمؤمذ نانا لاعز مبطن لذ
 | ٠ اذال تلا لم شادو ازعماشل ايازع جاد ليج زعربسعو ازاي نعيش بيدششا أكةنس
 ظ للبلاط ناف تفل اة هنس ضي نال اهتم ثضقنانإو كلذ. مذ ماذا هئئدد هنهمو ةإرل التل ولط
 نعد اسلاةتايبنعصدذ 4و نيت اهيخازعن يشم ا » بمب نعدجازعتم 'هنسندبو هند ام لاق

 | د ةنلإطمدان نانسي ىلا موي دارغال اخ اهتلط ناو وتدعى ثءاد نثر انضم وهورت] اوال لعد

 ا نايا: مهئاثل بيب أك ايجدن اهمعفوتلاة دعا ثورهشادراةنمدطتو بمن كه ئزرل اًدحاو اوي

 | | ةقيلطلاواطمثرومف نينقيلطتةلس|ولط جر ىفلامَءاراخ ااعش ادد نعل سرنعنانازعربعيل ازاي
 | | نهيلحنا بيت نابازعان.اطعاضجيزعنانثالا أك ةنسملاناكناد همهم ماذانيثتانارضيمومو لاا
 ات النت لئضقن اذا اينرالوم :2لافتاءاشل لمس دبع يفزع جاّسل لياوريصب + اور انعناان ازعل اضف

 | لطم ةاماولطن ثوم رضع جل ازعل سرن | شرات لاح ش ادبع فازعر يه لحن از عدا 4و ةسنحما
 اذار مارلي هلشوتلذِلَمَس ادّعيبزعداج يت افنيرل كتان ناو هند دكان ناورغلا اتوالطزوجي

 كالت وزنا املس بدرا انخال اواهفتماذانم نار اوس انهن هلو كشانل :نمل|زم ثحرخ

 اص اعنماثل ازعان هسازعهدوخا رج تلا بمدرنالاراثخالا فا كتلذ نيماين عسل ذا م: لجل ا هدول فا يرجو

 _ ١ ةعدضتناناددضمف مادا شغل اة دموم ضم اقاط لهل ف لليل هشاد ع يفزع ةداذذ نكن بارع

 انصأ/ نيت دموي تل ذيلإ الع شد ادبع يفزع ةرازذ نيد عز عيكمزبازعاسهسا زعوموخازع هنع بن
 اص نيجرعلا 0 سو مسا عه ح سم ٠-2

 اًض دصابانلاملاث تامل ازعزاكسنإ كو نعن عل امن عز يش ارعبومجبزب) لمي هلشإل كر

 | 0 ا ا مق

 ثامن او كلذ هميم نا نا ةنس نيمو هنيب امة هند ثضتنا اذا جوتن ةقلطل/ةدعاهقلط موي

 ْ ةافولا قع بوجدو همدعب ثدالااارتشا نبال عوز ابا لأي عب ثانبماهل كتر نمضي ندسب

 | | ضيعت عدس ح اص كيو ءانمدمامذ ائيالف لقال ةدسبءافكالاذ بال ثل اسوس دعب
 ةقدارضالا لاذ, هي موطوهتم الل اواطاذاهاح انتل ةلعلا اسئل ام ]تلاع ادا زعم اد
 السا نعل: عدا بع بمن ةموقع ثازيملاوزل اف هنماهثإماط ابا هعنراوضاكا وعمورازتخال اول افاد
 ظ اينالطبف ةماتسل اًوةادابملاو ملل نوال لوبا شلاش ادئعاب السمن عينا امساقل انيرجيز عرسلا
 هنو نهنم ثلطتنادت ةمغعلا نال هسزم ب ئاط ناو جزل وتر م رهن كلذ ناكاذل اًنبْش جقالانم

 ظ
 ظ
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 ةيلاطلإرءاوهجز كلذ قدلمل نال نماتسلا وذ ارابلارةملنخ ان نهمساز متت نيب اذه اتشستسالا ةرقخ

 يضالاءذط بنام ايمو نسحوطو هئم ناب نادلة هراطتوكباب: لدا غال ةقلطل ندد تاللاب

 يالا انه[ مور خاليا: ل ماب ليسائياًمائههان دبدأتاداهجدزايص فوتلا منع ماي
 بينمأب نس ع3 اب نوكنل هيرو ايد يكذب د انسان ثرالإ كج طاهضب لاي ناكو بلم
 بيداعتاز:لمزماتيجل يمان هزه نايقلاءن تا زعدم زعزع كى الطل اذ كولا
 ديعورمناوفصز مامن بمب نعليج وفل نع انرلاونايتلا أك جرعال اديزبس عننا ماعز عزيضما

 اهماطِخن ال ىلازنالؤماتلمجرت قاد هشال مخلد ىلا هن مما جيل جد الل اع ادعى نزع جعالا
 ناو نعلا ظن بتي علب نيبوةيبزع بويز بيز مدحازعت ع أك م خلال جيل كلذزوجإ :

 و د نِهطث ضاماذا هن ماتالطبالجي كول جر إسنا ممتا ادع إلك ات لا ىزإلا)الم فاز عناكسم

 ا ب ا ا :

 رابادادسالطضنيلجد دما جرم اناواص نول ملا تنل مشادبعبا
 تاعهشاربع ىلإ ع هئلشل ازع سرعت نعل اكن الطل الحس يجاع نعت حتلل خجلا احبس ساياف 2

 خالاجو لة جورياثدواناملغو باث مذد سلال انتل اوبال لشعب ل مونيطقيلازعرحازب ع بصي هلش

 باشلارعاناطدرا نانا اينامالثاداث د زئامان. يبث ناكت نعي نأ زما|فر جل ادعس ويل جو ديبعزب ى سوم

 لاتمثل انس قزم انيطم يضل مجالا عاشم مجبر ميل لاف انه امم ل ئبولل تلظف انيط ب ابل لفاغض اف فيار
 عخبيماوميطءؤنهل راع وويل َما ل سصنمرؤماب لاذلارماكمّسا نذأب ,ناماوم تنل كاوباث ال ومولا

 يكب ناوفصا هاللي عدهشا ناذيمالاملا انهبايعتمارنعائملط انا رم رأي نك ذلم حمل ادانيدزئ امل

 ءاطذشامئيزرتباثلامزدددخا) ب ذذ.لشامانو كو ةلمهلا دش سنرلازأي هد هساو بعت لج ود خاو

 نعدادذ نعناع يخلف تعمم ناز عدبَحرا شول زعنانالا ا اهعضومف ءايشالا جهت هسا اك

 هلاك ذل فلكل. دنع يدهتلا هدف أيس نال يالا: يال راي ش ارجع

 نها عينها ذ ملحد عفن ثا اذهبورمانم برس لادا نزاذض دمدادالالذئلا ولاول
 اطال يول لوقا اهدا نخل ]جزع انوكمن لمه مايسن الضم اول ان رةالط وف مدل نغشال اما دل ىف
 نايلكورامخان اناندم دع ةال الظل لَعهنم مزعج زملكول ال انتلما قاللرمأ جيرزل الكبر نأ [هلحان انصم

 هنمدحرتريؤجزمرت إما قاللمإعامزاع حَرل!نوكتن اذا اواهاّمبا ةيجيرلا ل عاهبقسنازاتخان اد اَوَملطهضاهَماطي

 ادماماكرْس بابل اذهرابخا يَ اتلطُم هذاوجيل عل د د شف كوالا وعلا اماقالاطلا ةغيصبهنع فاي ناي ماض هِض

 حي ههنات جال ادمانيد ىلا تداؤعلا ذ. جزء انو قيل خاد عانوا هفهباشتم نبيع ضبا ذا لابخ
 ااتئزإلا خواورمؤطقيل ارجمزاؤجلعّل د لمف اتي ايعملا اماونينيعل افهبائتموزاوجا مدع نالطاف

 اًلصالجوال لّوالا نمل طعن نهل ]صو رب اه ديب و ضلعي كاش | خان دمد د نان نالطالا اههالنو
 ةعائمزبا هسهفام باؤَسلا + غخيال رعب نمولضيال ان اونعم ل عَود حدو ضحالو هب هدابخا ضرما مدعل
 هلا اديَسيزاجولو نال لقت قوالا طادحا اذهل داخل الانس نراك مخ !زيب لئن زم ىف اك لحام
 ىلا انس رهِلاقألطلما ةلكو !ءالاب ء ديس زلفحن جن تال ادب لخيان عضد وو ىل اذا ذتساونضح الاخ
 حاك نالطل اذاعَتلا 1 فكنمأو رتازءزالاراثذ.ق يجرم فايا د

 ثناياه فتش راذخان ذم بخل جهزمئلاّسلا مذا للاعمال رع اقنانب صيعزم ابد نازعتانمز

 ىقيزهقلطإزهشنانتخاولو عض كلن ماصار سترلاوِلَءْطْؤَس هلا لوي ناكؤئ اذه ارنا ل افهنم

 ن أسال باع .نكيرساوتكسس از انضفاهتفيذ اننا: ةوم اندرتنتنكن اء جاوز القرع َجْشالوت |وق



 1 ر7حكلسنل سيحاول ااا

 ورايق اانم كوتانها وهم يبا اهفنرابعاراهنبجف علم اهتاثيد هجوز دايتخا 2ىانتإبايخ
 مايو مش ] تش الور هيصخاتعتوول جونز جن ددزقالطل ذهب نوبل ومحو نهشناهياوإ يلع
 اهلعن إن آلان مس نازتا نواز رهن اراتخإ عنهن دوب تكور ونهتالطب قالى ازهمآطا عيفارسيل
 ذ ذغازمااذهبوضانم يرحم الا عااذه|ةندسنئيْنَهلاْ لاقرانلا انش افلا ميسا فس طم اونو
 بي يابقن كاينسما نصا انس يبس ينييص عج ا

 الاذاموومانو لامه دايمن عاش اوفمجاانلاس لا يجز عزا |زعطام نباو ناوفصن عمكحنب ةبوعبزع
 انج تان قزم ازا زعمابدناددايذ نبت ييزعةمامينازعد يحاك تولد هشَس للود ناكؤث
 ١ لف لوسددشاجرتخاف» .ءاجغاسو لاؤيطش ل َصْشالوْسر نالوغك ابانعمسو اان الم تادجعبال

 | كانها ماران جماثللا'بو ةثدامن مي !مدربناكثيدحانه نال اًمعَنِولَرِهّفنا نرتخاولو نالط زمر هكتسم
 | كإلاه دومه يكس اءلوسد دش اداوسنالمزم نيكون يزد اهيحشا] تنوطمب شارح :

 , نوابتخال از جر هعمزوجيالا وضم نرإ هش انرتخاولو قالا لع دنعّركيل جرت ةنونديولمح نودزم
 ْ | ملط ئه لفن ثراتخان اة لل انارتن ثحةمانعل وا 4 ٠

 1 ويشداغ ل ذاكازموه اخ ادق حس هتاملانل نمت كل مراشا ةشي ان عولا بوربةدح تو فاهحوزث :

 دكا قالطملا بة زيشانازلدل[0:ااها غتااقاقس

 أ ذءانتلاملا ارومالاءذطه اش ضيوف زعنلا ةرخاداث ةرسمصا ومما ماو كل ذذَنمراتخا

 ١ خشانماغ اضااعتللا لاقت لع ادعى ازعتخ كم زوال امو هنمزوجيامد حالا طرشل لمان

 | لونك ابان سمسا ةداذذ نيك بزعل اضقزبا زد جازت ع اك تول ا هِظَعس وصار هبط رخ
 لو لان لبان الزنا ءان فس هن انا اقرت هلك هضإلسادوئرل نفاع ناوي |
 1 نوع خاولو ايش تل نخاذ زهر ظفزهاطد مة! اتش اليف يو تعداعتس سؤ اوناش لسا
 انكالاانبتايالاتاانضاطول ذاته رين لا ئاهتال افخل وهام ةللانلاممزعهثلاسو لاه شاب دمحاو ىناكّنهشفنا ا

 صيصحتذ صول ناك ز نع اعتن اراك يذوةطنحرف انج فعب نكت سالف( أ دانؤجوزئانتوق زم |
 تما: مز هكأ من هفالا أتصل هنا نرتخاولر تان تالا اهمَم تع عبجئانلالاؤلطح ةزئلاءذط |

 كاكا ؤزعطت درائيش كيلخن هلال همن الاعب وشل ا وقل اان ؤلطح مدع طايل
 ردو ديوب عود لطب هنااا لع 'لَسودلا:عاعهن[ؤصهلفيلطت كاكرواةيناب ةدحات

 اير اننا هفاد وبا ككل ام ناكل زعني رجلا عدم ازعتع أك نعل ل !يذا نوكيا مى ددداذهب عرسي '

 ْ 1 انكااثموق 2 د جو اًمدملط نا ةصنح كاد شال وسر ثار دشنال سولو لع! صَسالوُو كلا |

 | معلائملَعْسإ ل سلويلَع يع ووسع: و إلَص هس الوس درع جول] دتحاف

 ظ ملا لوقىلا ام اس بن كحرس اوزكمَس ازيلانسفاهنفيذ و هوي اندرتنةنكن ال جاوزالل موت اهتبا ايس[ لزناف

 كاني :نناذ اكلات ,ةاودف كيو نركب لوس وهّللا نرتخا ناو نبل نسما نوتخاول ماوس وهلا نخاف لام

 ١ ١ جافنالاز ية يشلاذرلا كيش الل وانغلا يقف امدقالٌ اييبانل فل انيزحلا
 لقسواولاو اوةعشل الفل ناكاموبزئسعلطابلا ايهلئانعيطع اهراس وهيال !لوزنتس ذة نانوماالكو

 اًمساتناكد ان لانضالاف هيلا ارا امَةَّدملا هذ ىحول ل سا حافل مل درا خالا ياس فل اهل خاننل ارق زم
 نبعان]عالادصزعناههزبد انجز جبل انعلوسرعَد لملاك ان سحرالة نودب نالطل امى نبل سانتحالا

 اًذكلارضال انملطول ناد ىربادل ا ]سورلا وريح 1 جوتبلاء ا رضع نال ومي تل العش ادبعلب انعم لاذ
 كال مو ثان ثلج مزمز ىلإ ين ًوح هه زيف عمان لوط عبس ق وفزمل ]جور ضعت ل اهانموفز
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 ثطذيز نا انا للعم ادع فازعن اهرس 1
 بطنه الف ةل يل نرشعو امل ءءانند لص ناكد قو عغاجدذ دن النا امل سلخ شالو ىركا 0

 الامان درتنةنكن اءاجاوزالل قل اعلنوا َسإآصقيخل ان الجرم ]حمزعش اشعب كلاتئذلا

 صنخ_م رم اثيزباعهنم اك ةز>الاراذل اورلوسددسارامي] يزاظ انهت لكر تال از كعنمازبل انتضاهننيذد
 لستات اويل لل هرج نب بز نال انش ليله فجل از عوب ب ازعل مزعل نب ازعهنع كويس ىلازع

 هلائوعر كل اقل ديبْرف ل دعاولاذاك اري يرن رآسورل ارباع ملص امون ناةلدغنالمَسَولاولعسا

 هالو نمرحولا بح اذاث ءامكل امه ذ اد حدا. اقلط نانلت ان اًمف نانا نكلوال ل اخ ىاذب عطميل د اذوران
 0 رول اهنا تلاع مجوبال امة ليل ٍنرسعواَعَسلَسَومل الح شال
 ةوطاو ال ورك لوسمدش اغاني اهتنيزو اللا وحان درتنةنكن ان جاوزالل توتا اهتااث
 الاف لجوعتسااذايزا الايداع ارتمااذار للبت اهياخ تبساال ان اليت ن نيب
 هنالك ذ رشم شارك فاز ةمزعرلاس نب بوقييزع اتسالا انهباكدجيتلار انتخاب انين عي

 0 نولزكيرلوملوسد وهن ايزخان ةشيئاح ناكل سوريه إس نسور ماد حبان امال
 داغااشل/ميلعنيبلالمالالاة بخل اريل قيمت امان أيا لال ل عش ال صشالوسويغنتجينا
 | هلاطد يعش الَصْس الود ضو انه انااتلياع لوفر شاذه قاسول 2 ماَعمْسا]َص لوزن انكملاهب

 | ناكل د تودوزم اَبباَرهتلِطي ل همجاذذ !ونمياَسَور العش الصم الوسررخاَماَك ةدحاو)ل نعم ماذا سو

 افيضنتض نازل كبرلذا لوس واي تيكر هنا هلع ةواهاوهب ناك ولا, لَعش| خصما د|ملاناكةثياغ

 ميل ةبهننالوخ ارخاو اوس شداع ناكلبا | ت0 لع لوتل نوكي نإ ينو عتيل ةقيتحا ثا نهو نفكر فولو و

 اهتدعإق مؤامديباهمالسجمااهيخاذال رانا !هيلهف مج ناز عت نع هنيذازا4ي هلئاق دنع غشادنع

 ارا اف اهندعرم ث ندماش ةداهشبام رسام[ )مجوا اهريخ ناو يَ سلن نيدم اش دهثد نإريمنم

 لقيصلازعزاكسمْنإ كي الركن اهجوز ثراثخ ناد هش ٌقحاوُمو احا كي اهسفن ثراثخ انذار
 بطاخوشو هنم اب رضفا ضن ثراتخان افىراتخا نا ماللجل للوقيناتالطلا) انتل لَه 7 ادع ىنازع

 ملال ن الطن وكمال هلت ثزحد قف خلل ذى فل ا كالو بو شبرككلفاؤجعذ ثرانخ ازا تام زم ا

 اهاطلت املي جل اف ر تل لباع شاد ع نعول لا كو نيذهالث ةداهشب عانج نمره ل عالاونجن اكوةارابم
 ١ ابانلاسلا راسل ن لضم ازعل اص يجن عدلا كي ثيضراذا ةدحاو ةلزنممرلكل اف اهتلووا ااا

 ْ يا ع كاز فاو منتو ذلاخ كبارا انا عزة مال ل لس زع ثا المض ادع
 تايوتا اةديوتا ناومن لات ةهوفتنتنإ لبق جول انام نانا اهلخ تلق لانلمتاهلف م

 | امنا لات دت]مايخزحرل كتل ثلا لازع ةداثذنعربكزب|زع ةورعُ مسالا زعام سارع هبوخازع
 ةداقذ ع هنيذانبارعذايذ نقر عطابساناًرعهنع بمن ا ساهم اان الا ص

 | جخلوشو ”دحاؤ نيزك وكيل لاغانهلجيز مارت نا اثلئاهفت ثقلطن ان هند انال صال ف دازو هلشم
 | 0 0 0 الع 4

 2222222222222 222222222222 2 للجلب

 0 00 اناا 1 ا

 ةتيللخىزاهسن كرا ذا ثناياه دازعةدانذزع جان نكي زعمكح 3ع جزئ
 ين عيائدنازعداوك ازع ناثع نيورتزعهنح بي ئالذاهجوذ ثراذخا نا تال از بما خو وفر سا

 اهجعن نواب ايف تعطتن دن ةيصعلا نال اهتّتعش لئ.ش اجو زم عل انزال انتل ل ليز مجف ار عوماكلا
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 ارتب 1 ةله هم[ ةنممملا# نإ نعباتز ناصدإ:لا بمب انهنبب ثاريمالد اهيطرل تجرالفاهضانمزم
 يناس د دكا انس ةسلل بارزا
 | هير سر ويسعل اول ةَستل العز ناهنلا ف اهلحر الخال ءذض

 بي لونا «فلمأي ةينلالعلومجكلاو تراولاباوباذاهان نإ ملبن قوايتما
 ْش يي و ماما يني ميسو مجول

 ثابدمن ناظم اباوداز يوجع ض ف ىشي خمانمشل عبق دك ن ارعيل ل اًفغئل !طويغ ةلغس ناكنااهل

 رامز, نمل ارساء لاف اف انا كبتفبان ممماغ نيالجل لاف ىل الذال رتل نسما. لاقغكنم |

 اًمخاؤال اش لل اك تالطل لماوبارخأ هع ب تع اف كا ضامالو كفا ل اتال كن 2 ١

 ةضياست:.ناتلطلا»لتيزدشالا ثار ال اهنلعاهواههرهل اهواعنل داجوبأ
 نانللذذ مدر قوحإرهلوسو الا وبلا هللا مؤ: تر |زهماد اق |(ولض ا يرتكين ال لجالك رق هلل |

 نشب ىفاللاوهسالجل اةويكجعشاو جر دّرهبلحل اججرللو فورم ايّرهلع ىذل | ثينهلداًمالصااودارا

 هنت نمو نما جرعض نار ملجا لامجال انال داون ضيعر اللاجئ ة لمهن ةضرتمتدا ناركتا ناز ضيا
 نهلمركل اهنموتم نإ ]من منصوم ملط نان ؤلارمكت اذااون ازين اهنا ىلا هت اهواردبل عمازممل لعجب 1
 ١ ريس يعدو مم اوهناطسلاة والحاج نموحرتسو موس اهنو نتن ةةعنم

 اني ولعت عشا ف ومان هشفنا 2 نام انوكلَع حائجالف ره[ غلاذاف اًمثعرر هسا ةعبرإرهشفناب

 ضي او طبل اوطو حفلا مهلا لا جاو رزتاغزهضيحب قت زخم را ابصوُصخم ثاقلطلاو
 | قحاب اال ن انكلا اجيال امناوضيح اودلول ان عئزّرهماشد اف لد اواخاسدابنخالاب ث شإكوطلا| انه دلما وداض
 | ضيءلانانزذ كلذف ديدَجدقعألب حاكتلا لاو ارم رزهبلا انهض عجمان عالالد هيمو تل ازمجؤرلا

 32 دايو حوزتماآما انكهو مجر ةّدعلاجوأ 'رخ ب داذاةقاط ناكزجل تاو و اك هبا انارضاال هتلصااوداراْنا

 | ةذوفح انى هل ىلا ام ةصاخزاوجْ+ لمعت تعذر ش ةدارال نالت نسدلو عيوزلا ديزني
 ٌرهمناب ف اعَسو ماوتل ادهجرم مم ومح نال فرش اداّوحلاف ةدايزةدد نيفح ان الاخإل نم انو بوجولا ف ةلثاملا ١

 دلل هضح عاطقن نايميرجلا ةثايلافانها ضر هذركحلا ام نور لدالف نوكح ذدندا ناتو نال ظ

 رم 2.نم يكل اع ةلمل ىلزضيرل ٌكاللاورابخال اقاوش در د اكدت مل ااهيلع بيرك انه

 لانه هِضَكشلا عموارغصال نوكيمطقل اعمامادبجرذحتيول ” دال بقو هير اذن خورهشاة شل هتدع
 ةهتناهنو ننس ةياكلاب هنعريبل انإةل ابادن از هومم اير موتة ياغصل ازع مل لوغنب ةدراول ادابخالا هاني
 طمنعّر هشا ةسراهنضاضاظعاتوماذا كبار الاوازهماهل نول اذا اكرهزمل عاما ئه متضاه د دع
 ضامنوملاناهندو ةيال تالت مولا عضوي ل يقورانبخالاب ثنا كنيلساكادعبامالاد ل ماوحكيول ناونب

 وأو ويركتيال لا هجكول امض وزملامجيوزتلاب باطن تل ازيئ از امض انف طوال اوه دعبل ف هلم
 ا رفح دن انمز ا زمدح ايد واذ نعل زعل وس زع قل اك اهضجنتشلاةلطلاةلعا

 ان أ«يازارع دن اكرخبجت) ناش تلد «دو شن ةفطلاةةملاذ تالعفادبع نازعددإ ع
 نما داذ )اضن :داهشب عانت مهل لعهت)ماناط سد ش اءاهلصا كمل اكلت لع
 ْ اعدام لام ارت زاوإزعترت إل الم طاش !ءيط سال كلت جاوزالل كلو اهنّدمع ثضتن اف ل اعلا

 تِيأأ نعةراذذ ع جاز: لكي عاج طنزلازعله نزعة ملا كاشلا اك يذكلاض هلال ضي /ز لتغير لاذ
 | زمزم وم هوو جي رج حمم 0

 دهن ديس. مل يس سل اسس ل

 دادس عم -



 1 اما

 تانرشلا ايهيلماهدحازعةداذن نعن اكس نزعناوغمزعمنعاك كالا ةضحازممّرلا مترا
 | اتياللوف مج زرع ةدادز نويككن اع ناؤفص | كمن دن هناداذاف كانا مدل لمرتوحشدفو رنة قلطلا

 ادام ازعتبجنبازع حاس ناز عاب [كىجالا غفل اف ةدل نم رطق لوادنع نوب ةتلطل الوقي هتسمس لا 5
 | هنعاككاقلامّنلاذ عيل اماهسصربقحاوُم ل ا هتزماولطبلسرل اذ راش لايجب | رع يسم | يمسازع نع ا

 اً :كازمزل اتاراذ لومي ىلا ةهبرُث عم كِل يْدعَج ال كة ل اف ةرانز نغم, ى سوم عن اوف صرع
 كلانا نمل بكل لجبال ا هيار كلذ نعل اانا عذتنيتضيحل انس ل اامناوهنم كاب ةثلاقلا|

 . | ةثلاقلا نحت ازممنل اناداذ الوسم ناكل ناهض لليل جعل اف نمعرل كتل التل كلج ط زعم نخاءككو ديار
 ةئلاثلاة ضل ازمات وح جيراننا اهني هنيمض انين انس درقلا امتاواهلَعمل سالو اهتنع كفن دق |

 | هيلهدعجي نعت عالعلازعركم ان عدالالمئب ش ادع ع هئلغا هباطعاضعب نعزي انبدج زعزع امكان
 ظ اهلفكتاؤضن كامقثثلالا ةضيحازممدل عطب نحل امهم نفمدنإمائاطب تل ازعدشل مذا
 قاد جاذد نيلي ويك انعمئلشلا أككمنل رومي ساهني فيز يكتنال نكاو رخل ثلا انالقف جمزاتنا
 ظ ىللاءةبدنإؤ غلب ك ةلاتدثلاتلاة ضي انمةرطقل وادع تةقلطلا ناقل جي رع ةراذز نع

 هغلباتتاهنكلو يآرب لقي بنكل امه نيتضيح ان ايفرهطل اوهامتا ناقل 2 هتبارعجوتل !ءارتال انا اد نمل ان
 همجيمدلاهف قرت ىطلا عقلا امنامنل اسف كلذ لوقر ال إليهن اكا تدان اصل قف,لَعش اناول جل عزع

 'هرقلال انش الود يإزعةرادذن ماج عام يظر نعل هسزعة تعلو ةئلشل أكده نفعا ءاجاذان
 ةانذزع هيلز عل اجئازعدّازعت ع اك لشر ل هد ل ازعت علب رعةشلثلا [؟نييتضيح زيبا

 ًانايقلالو هنم كنب دقن هثلانلا ةضيح ازمناو مد لوا اناس !لهدمج فارع ةدانذ نعناخسس نازعناوفص
 | اهتجيقحارط ل انهن زلط لجد.ل كالا تلاياوطعج ىلا ز وجال يعسانعدا نيو ازعناؤفصزع

| 
0 

/ 

00 
 ات نكملعباك
 داس دك عع نضره

 بارع كْدلاآو:بلصطنا |

0 
 5 اص
 اص

 هيلشادّعاانلا ل ارت ازعنا زعانف مانو زرعنا اكراهطمام:لدالال تلال ازع كم اغير 03 : 0 كيعيلا ةرايز علا
 تلئائسفنب كامل مةثلاتلاةضّيحازممتل !ناداذال امفاؤسفنب كلما نوكيوتم هوز امةلطاذا ةال زعيشلا 0

 ناكتافاهنمثرهلول اة ضن |نمو واهم كل ماوهف مايا يشع تدل ناكاذال ااه رق مايا تاهيِلع مدلل اذ و

 ادج نا: عر ازعاج زعويعيل ناز عود عزب ١سم اه فني كاماوهد ةثلاتل اضل نموُه ماياوشعلادعسمدلا | اذ
 دان ناكسم نلازعناونسز عونخلاز عدس بصبر فج كو ءازا ةثلثاؤض متل ف خول ةةمل ف اتلايلع

 6ملميلا بي ةنلاقلاءافبتساع صل ععزخاوت تمل لعةراثنيئيذهتلا ذانهلح ل |[ بايوطقسا كس |[
 انا قحلو فة الل اؤاطاذإر )تلاه ل م ثلا نلع هيبازعش ادكعيج ا زعحاذ تلا رجدمج ابر اذ

 ان اجلا ثنايا شارح يارهت دعزصراعبوهتازعناوفصزعوفلازعدم بيش قلاز ل ضني نم
 ا ا ا |

 هتاف هيلاولطنا اولنامف لاثملي لوقتن عج كلذ ]كنت رل ااه جذ لحل لج: ىاوتل سوانا فز عمل اجلا 6 |
 نقوليعزا تمي ِكيولضترلا كعضرقمناتلجوو لاثالك اك هيف كغ شكل علت ا هللا لاثانرما اص

 اهيرق ذل خلت ةحاؤعدب عاج ضر هط 13 ةيلطت هتامائلطب )جلا ذرات للعم ىلازعت جز عزإ رعد لاا
 نلف مزجوغازعدمس بم ةولَصل هلت اماهب كا ماو لااؤنجد ل عدهنيدواهاررماولسغمدحتد كالا |

 <يارالانبتيلطتلازمت جلال ناكام ثروتو تهل ثل!لكش ادع از عدايذ نزستح عن اكس زر اع

 اناا طر مط لاذ اهتلط اذا ئءاديفل اخ عاقنو ةشتل الني نهللاذ اول مدانجالا هذ أمي لتنت

 داظالرةئشذ وكل نبا سعت اذه تال ىدالوالاورايخاكنيبامجواهطالابث دعا واذ هقلط نوما
 جموع ن وكي نإ اان هذ ني ذهنلاذلمحاوىل فلازع هر انك حرف ]غور للعلم ةت اختار



 | [م3يمةمسلا ل2 نيا كاذك ومب الزم نامل الم هاد مب اله نوكير ملا بهزلا فاما
 | | بيلعشا نيم سس بمس يحبس

 كعب“

 ايي سس نوم بميصس مي
 لجو عتلاسل رتل له مج فارغا نعني حناني قرع ح ان, يع اسمي ءانعم و اكول ادم تقتل ادابخال

 أ ضال كصاحلاذا» نم لاهم تيلطت اهتلط م ملف نييتشمح د ضاحي ان ذ اوك | مهل )ما يلطت م اولط
 ١ أ لصفالوم كا ةامانارل اند لم راك >رادهلو نا مص افيكنكلتل احوال ثا جا تن لد ال انملَطل اهتلط موينم

 | اداوجوسملوكس!؟ماطاناجوتلطىجدز نانلا كتضمفاهل ل اميوضنىتفالوسراي كارول اذ عشا

 | هقانهطرا دل اذا حك جت كم ومش عدي نورد دنالإوسيالوكسام زان يلو نفط رهط شمل
 ١ | طانانرفي تانيا ميلان لش لاو انااا تيوتا
 ْ انااا مز دانا يدا ف تااينمانالتسف تايون كتان ١

 | لصلوفانإ

 ْ مجموع يدوس بسسس

 | ١ امهييمح ازكماناوت الملاك لعضالخددد دقد نالطالا ل هلو انيكومي اذه لوقادع نم ليكركلو تلا رلمرذوق
 0 « هفيلط واط عل ازعل سلا: تل لل عوبوم هيحازع فم حن من عيساهلا سؤ نع نائب عرنع بصي د يتينلاب
 || , هلهاوكرناد يغادر كب وح حالو دم كناباط دربال العا غكر اذا ذاهلاسااهت د هو عغتيوح هرب نيلنثوا
 اض لجدْنعانست اا ثالع د ادكع نازعي طفل ازع دنع بي اهتعجرَقحاوهف ةنس كل نوضمم اهتعجإم يرينا
 1 ادد كيو حل ]خالو هنم ناب دضفاهجارال نار عافك ناكنال اذاه دق ىضيوحاذكر ةَدملل نيلقيلطتماولطل.
 ظ فاز انطلاقا نأ نجاو زرابي افتس ار اجار نام داكداووب
 | ٠ ةيائيس ل طلاءتع كتم أو انلم يزل يكيسال قمل زعنج اذلةناةمالانيبفالغال دال
 ١ لان ثلا مصيو رع ةراذذ نع يبجرم اعجز قينعجفاز كليو جاذد نزيجزعة شما كك ضيححا
 | بو مداومب كادي زويا برم طلاب يدري زي يعش عيدا للف ميناس نول

 أ ةضاظاونالز هشاةشاثاهب م نادال ذوينضتو ل ل ا يعد ازيا ضي اين ءارمن | ةئلوربببم انوريارعت#

 اع نيا بسن تابدشفا هور طار .رهشاهكئاؤب رم ناوروهشل ابدل عتالو حولا انهطع م اب دلعت نه

 ظ (اكياسزرم دان رمال اضن ارعدات أكلنا عمل نعيمة
 | «لفاشث ثم ناواهتّدع ننتنادف امد اهيفىربالرهشاهشلم رم نا اهَمَدع ثضتغ | فاهم | ومس نيرمالا فلذا

 هيلاوشا كل اغافيفنيبتيجزجئانالةةملاذؤتلاعضومرهنالادئلذلاعضيامن/مضأأميافتدم نضتفانا
 اهيِعَبَ ل غن انضم مضت ةللاويصيل فام ث نم لج ضامن او ظلال مال اذ قاب ذل مكحنبيررخذ
 | دهن أك هااد اهل مدافن كدا يفطم ةيلاؤتيضجشلث ىذا ةماغتسالاوسسورهشالاب دنا
 ١ ضيف اهل متسنال نناكتذانرهشا هنلثالا لالا دع ملغ ثرظناذا ل ةرازذ نيكني وسو زعركي ]فزع
 0 | نيضيل ربه سخر هن كذ وين مما ضجر ناكاذاورهشا هثلث ةضاختسملا ل عاوندعنافايإ هلا

 | نينضولتنت نط رهشا ةثلث ذا ةشلذلار اهمالادت ف ىارهشا ةثلثالاءاق الدو أم وتل نلذورهش
 ٍِي و ةمرهشا ةنليزكذ ضب اذ ل تن لا اهئيلعا هدر زعل نا كيو ميدال بعد نعد كك هضاب
 35 اهمح سس ازبهلاودلولاو عطالوادزتعتر دز مرعي قيل حبنا ادهش ريئا ام

 دل انعلمس كرما كلننهنك هال: عن كدن ينسوا ضم ةرفصلا عوار نانسعو

١ 
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 للعلا ب ا ا اصر اذ

 9 2 راد سا و

 درغبجولا :قعورهشا ةثلث لال ول اهضاختسلاوضجترل قل 7 ازعر 7
 مق هلال لان مضار نازعةسغا و نوتمي مهلا جلاد «وقهانا هين ١

 ام اهلشلوريشاهثلثدنعتلف ةببدوم هش عداذان لقةيرل ١ اهنيتدانإ]جورعم الوُقْرعاَسَولامدانو

 ضجر وشإ عاجز ىارهش غدانا وأي ه ضح كئاهتةمخطج كلوش ذدئزار تلاد

 ناكانوراخال اوناونيل دحاذ ف لعضح كئرهش اكثر لقا ذاهضجنكول اذا اص يعج شو رهشزمديزا
 :لثىل وجرح ثلث يشل النا هيلَعرشلا ةي د ىلضنح اف: نوسدزت م شلة اهضيح ناك يتعب شاف
 ذنول اانبتسالاو لاقد كف عاكششل اقل اذ لوختل ارفكتو نشفيحاهضحةماهتسإكضح كثف هيلاوتعضيح
 وب مانلا' ااا, دنت نام درب يمرر كلذ فرش ل هتداعزعملا رانا ذا اذه
 ثارنانامداهفريرلا هرهشاة شلش ىنعتلف ةسرك انها عرضا ع ]ملل نوكم نا ازوحياثدازافارهش لا اونعوخان

 افمانسزع يجن عم كعز وتزن كيز إتلاف نال ابخللا ةيكداماهكح ناكمرئارهشاذئلئائنشنا لبق | انع
 ماض هبتشاداولبلان قبس ناروو لابد ضي مايا ناقل ابةضاتسل نتن اهيل ءامدحازع ١

 اسيل

 بنوبة ةاتسالاهددراطاتم موني مد نالؤجالاانانايضي اقرت

 د امرتن إل تاهلاثفبس نادتلثلا,وهشل ب ىاروهشل يدا اهضيحرل أفضل خصب ناكاذلضيحلا مدمتلا

 ىلعييرإل نا طومشب هَل انناكموبى افا الهفاهتش ىقو ثناكوا هداعو مانا اهلزكيرلى اهبتْسا ن اوما

 د د هوو يحمل سيسر ما
 رهثاة ثا دنت نا اهنكض هيلع مدل !ءانتشاكت لذ اهنكمين اداوطالاا هبل اءذالاب دشعت نا اهيا اهضنحمايا

 هيام قاددترظنتل ا ةضاتسلا ةقمزعإ لالا كعبة يعلاس بمب هيد رخال ادائخالا هنمضت انيلع
 تاكل اهئاقاردت نيب ناذابدئهتلن نان طب لانني نادي رعت شام سيف
 هاهنا بن تر يلاعدم ار عتم [ك ات تاكل نجا ةنكرلى ضي زايد ان

 رظاتللا الست فكة مرهشا كلل كرضب غلا زعبتل اسد انتل لع ادعي ازعذاتكلا كي ْنعَسِفْفل نيريزع

 10و عوخغا رع هنعابن ثءاش نا جوزتنل م ءو رقاشل لنعتلن ةماقتسالا لهو غيخ ثظؤل امرت زشم

 يراد نينس نين هلاتدبشنلاذ ل هلشر تلاع ادعو نجيب العنب ةخنعناكسميازع
 تابعي ز عرب قار عرتوبزع جلا زعدعسا ب ب ثلج ]وامن اي وعلا ةيثؤنال خا انالثخانيبيذاهتلا

 دشتلواهَساشس اذ ررضبت تناك اهنورج | ثمراظتل اف ل مكلف زبثكاو انيس كن ذالاضيال قلاش دلع | ْ ١

 تق ةاملاف لا تلاع ادع يف|زغو ول زهمشن عيل زعدجا بقي ثءاش نا جوزتوءورق شلت 1
  ةعالامذف لأ د ثءاشنا جوزي سلو تاكؤل ا اهرق ]ثمر ظنت لاق ننب خوان يتس كن ثالا

 0 الل حو ذم اهباشلا اهتداج جز يتف كلاؤزع قر يقسم ةداماول كناكؤتلا ةضارتسلل لعاب تسالا غاهلح

 | تلعب ل عبينهل اف درهشاالاب دن اهتافاؤيداعتيندو ل ضيح اب ةداعأهلنكسرل اذا ام ف ايام عوض مل يهشالا

 كلْؤلعة ذره لك اهل بج لوقا طع ه دقو لافّوم هرهش كول اهتداعثناكو همَصَتسَس ةداعاهل ناك

 القزم شللعش اداب اسلاف ةداذذ نيشان كاي نعدجا بي نال يتب نإ خفى ص

 تقي بييدحازعتء أكن ءانثنا جدد :رهْساةّملُت لعل اق نيس ع براون كنس كلث 2.الاضيحت ص

 عشا كلكر فج وهو اهجوز اوَتِلِطَوْلاَة ةلملاق لافرتا تلرلِلَع سابع ناز عوض باز عش نجوبمعنيدانح

 دعبازع ممول ازعدإ ل ازعيجا بمب ةضجهس]كل ايي اهتدم ثضتنارهشا كلث ثضفنا اذان اًهفَضِح

 كاؤزعف ةدحاؤاهقيلطتاهتلطي لا ةدحاذ ةضّحرهش اةشل لك ضيحجوهو هن ماؤلطب فك[ جل رع تن ايلا
 هيدر فيد د ازعه يبا زجلع كك باطخم ازمبطا خود هنم ثناب دا عتةاط موب مرهشا ةكلثث ضقت ًذاف ص



 مف ةباشة إمام دن عسر نوزثست .متن يسن حبال اناراعزملا برانمعدإ لازم

 ىلع ةدعاؤ ةفرلطت ةنملاقااطقلطتنم ال اًمناهحرزاهقلطب ف.كت دعا ةضئحرهشا ةكثوا نزهش

 ملوش فم نطور !ذاقتتم ل ضتن ادتغانلا د + ةعضيح كيم وحد مم دوهشل عاج ريض زموهط
 داالقتدم ل ضقن الف مرهشا هئلث ةدسلادسايف تو يرضح كفر فخر لو نس لضم اذالاه صح كئاههضحت

 انمأ وس مس يسوع يي ل ويس

 ةنلاتالطوتيشب ءانج فنيهلج لمد ةياطت هن موا اجي نعال العشا سود اهسل ث.لكنبةروسنع |
 الطمع فز :خارهشا هدلث ثضي تح اهشمبح ثعفتر ا مث ةدحاذ اضحال ضع اذرهشا كيو ج مع نوه ١

 ا ١ ننايضر امرت الاه مغتداث ةضيالارهشا هشلثوف ثان ثيل نايس ةبلاش اكن لانا

 رخال هاتستسالاو لامن لعب ثءانثناجوزتت ثرهشاةكلث كلذ دعب لمت من هقلط وبن هشاة عت سرت
 | دان ننغالماسد كلان هيما تيوتا ور وش هيت فوينشناةنال هيل لول اركي وب ا
 أ ريسيزاخز لاثوارهزرشع ةسغادنبن نايل ايمالاءزشنل از عبرش ]مما لوا ا زم داود اؤتدم |

 ْ | فرالاهب ئماذارهشاهكثبنساهنا اهنارهتاذكلثرمضت ان ءانعم 2. انبو ةضحرهش

 هما دللذ علب ناد ادخال اهتم ناكدوسولرهش اذشلشل اضن. تل نارا ني تاهتافالسل هلا

 | دضتنا ظاهيل اوبس ومالا ءنماعتمل اوان خال يم يلع ل قتسا مبينا شن بخملا هبراشاةمانس دما عاري شع
 بيا هيلءلالادسل اع مكجنبةعزعو رمز كلا دبس ع يطنزلا كيو نعله نع ةدعلا كك زم دارو اهتّدم
 ظ ! تلا هييخممزم كر هثا ةثلئافتدصل ماه د زاهتللبت اهلثمو رز يخالولاةباشل ا ةيواجمارل كتل انرشلا
 ْ اللهو كرهطرث دلو امدعب هن]ماوالب ل حمزع تل العش ادلع ان اسل افمانسل | ازعزيسح انيدداجزع
 | هلمش ادلع بارع نع ابازعدإ:لارعونيعزبا بي رهئاذشلثل اناهتدمان مضر ثاذاناثد عي
 ْ , ذهل ملا ذلد دير لو بجي ني دولارا ةضاينسلا و دنغالولاةالل حل نشل
 ١ | ةَيللملاَءَدَع يشم أ جالسا نوما بيب ضل هم تمول ةدصورمنا
 |... ظفينجيارع ان نكن وسو نعدازنسزعضانزلا كد :لابل مبا البلا
 , ةيتاراطاونملا اذه ةىضددت لأمي هانم نعلم ضوناو هلع عضتن ا اياجانلماجرهو ملل تاطاذالات
 اجي دارنا هيله رجلا لو نعدايز نزع درشاط نيزيحئازع ةمايس نزعدكتح ككل مالا الطب
 4 أ ةئاقلجت نتن هنعضدئش]كل انةنضساعضوو اميل اًطَمْي عضو اهجدزاهتلاذإ | مياعمئلاس

 4 | دمر زعبل ازعوبهمانشلا نإ ع لمزمتم نوف عة نع[ ة غضم اكن اواهندع ثضفلإ في

 لوالابنيتل اُمدحاوىقبرادحاو ثعضؤف نائثااهنطب فناكوإمجوهو با ماَولط اح رع هنل امل اني العسا

 هيلعْس ادع نا عدانسناوهنذازب [رعرتلوبز جك !زعافصلا بسب اهنط ىنامعضت تح جاو ذالإ ]الد
 . | بينو طوخ اهبل ندي دا هجوزارئيلو ثجدزتن عضم ذا طت نام منت نا يطب مضت ةلللا يللا

 اسأ | 1ك ءانل رف انم بابل يخؤملا انه ةيونمدن نا أيسب نداطن داب كن تلت طنط ويعبلاتا

 .هطلالاو ئ دلو نانرهثاةعتنرط:االبح ثعيداف دنس! لاولطاذ الور ب انممم لامزجل كيو نعةسخملا

 اجي اكلم كل ران اها زعمكتير قع ةزعج انجي عتاب نمد كك نم لبد نر هشلاذشلش
 ظ الأ نسم .دميابح ا'عدا اهتان تترهش!ةكثل اناؤتدعركاو ذبح منير فاهجيوزهتاطاهلثعضجتولا
 بْصرَمل |[ أب نيواوفصزعن اياكم اننازمدئج | ثءانث ناجوزتاهِلَع ةيزالذ اة رهش اهثلث نعش عدا اهناف كقزهشا

 يل تارا ١ و م يي يووم 2 ياماما . اعاطوءرشاثمن : ع

 تدل .٠ | نونا نادم لسان ساهلة هشاهظ دم نجوا انا ذخلمج كتروخاعت
28 
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 ةرهشاةتلزاملا اهناثاثرهشا ةمتلدعب تاير هتاف كوهشازعشاهتتم لان هشا هلك رس ثانوااهتان كلتا

 لطم يوتا قع جويل وسال ةفتانتب نانو تقلا كاب طاش ان ةيزخ
 زهئانناثال شين مر وايلر مع : عائلة نلف لل اليسا ابانلا . لافمركحر ان مزثاغنيدحازع

 لما مج انشا نالت انتدااهيلهيل لاقشس أ هاف ترش سن دلع زلال خار سناك تان هتاف كلف

 لائءاشلا مهبل اهاواش دبع ازعبكعز ضن عردوبن مكتمل رع زهسزرعة تملا ]كوب ايتداهدجنردلفانقو
 تال كلذ دعب ثءدا اهنان كال اًثرهشا ةعنل انكرظننتل اًنضالبح ثعدارهشا ثلث صم هتلماَوالج جر كل

 كافامضيالاثددمبرهناه ثلث طاحت اهكلو ثطل نمد انسفانماد نيلمحاننانييرعفزمشرطلا عرب اتا هسه ثاهيف

 ناكدتوضختاكههواهقلطي ناداذإ الات نعضعب لل امفوههشلان لطب لافولطي فيكة رساهمط عطترن مثلت ناك

 |اهتلطالا تح انه يظ نان ثطل ا ُهيَعَسلاًةملطل ا هه نيت ىذل انفول سرها هشلثاهنع كسب ناب اطاربتسا اهأطي

 ريشاهصباد خارهش اهكر ثاقساطن كئاهتلطب ناد اذاو :لحاوب اب دتفرهشاهتلث هكر نان نيدم امل ةنبلطت ا ْ

 ناو رع نانا كك حارا اهتلطب نإ كلف | اهنرهظ ناني جره ةتلئاؤنع كس ةةيناقاهتلط أحب ْ
 كائاذال انة نس كتف ]اناث 1211111111 0 ا
 تزن عرمعو ار ارعهيبارعراتز همز مهيب ازعدعس بي انماوعد ىف ةدحاو اسولو قدي ةنسنزكالاب | ا

 اتا ,جرم عافتداو لضم مدا فنانون تال عاطتدال ناهض عشري ةرازعشل الوحل |بانلاسلا اتمكح أ ا
 باب بالا اذه نزين ىتمت كأم مد داو رسلضبرهشا هتلئاؤب ثرمو امض ذا جاقذ :كسيتناكا ١

 ةعقلعلا هو اك هّئو تشو اكل هلت جاى تفهم أو ءانتلساتلا ةاةءاانددم ني |

 الخلال وضاع كرات شان لغلانا ذا ف ص عملا زع ١

3 
 ثيلانه هينا
 'تلان زك

 ”مثحا
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 كلئلوف )تلال انج انمعاب لنعمم ل اناهلازعن اوفصزعْئاززل عملا بسنة ةنس ل جاهلن كانا ااه دح

 قلل منسفي شف ةنس نايس كلذ كانك نوكتىتمو كلورطبت ال اهلش دل نحتسب ول لانك لع نحو زد

 قضحال اهلشمدردهال اهناذنينسع سن هلل امل اث كل نكن وكي تمو تر دجال اهلشم ضحي اوزيل اهل ذم

 جاندْن ليم عمتشلا |اككشيقرم ةلحانوكت ناالا محْترول ةنس نيس لبا: ةرلاث اكدر كد 00 ١

 خالو ءلسوإَولاةيصنولطل جلاذ الاهل اهدصارعام اصابت مز كجرعدم دعت عت حب

 واهي خد ناودّدع ابهلعم ل لانا دلثالو اوضح عضتداو زم انسب ذب لمَوْلا ةلئاماؤبل خد ن 0

 ِلجلَعَش ادعي رع هاو جرمعنايخجزء ا جرعد .امسلازعهئارعإع كر 0 ال 5 ا3ةالكجتياند ف

 كيتون غلا:ةرازاو ناإشلا اكان هبلخد نادةعامهيل بلل فنيل ارث كي دول اواهلنم نالت ةيبصلاو ظ
 لانس اكس: علان القال تلاها مكعب هزاز يايا ْ

 فورت العب ايان عمملاف لمنع كندع دي نعن اوه صرع طبل اعز د را اان ناوفصنعزمجازع

 انإن | نايكي دام عقاب 1 هيلع: 0 20 ل ل و هل را

 | هعتع بسب 0 دولا رع لم سارعانانلاَسلاَ

 ا ل ناهلشم رخام ات لول اةيبصااواطب] هلا ةرشلا اهيلعااسازعااطصاشمرزع جادا يجن عدي دعنب |
 هثلتديملا: بتمولا: دم لاهي دار عع زعتلجنازعتءاز إب ين مدي اكافي لضم نادت دعاها

 نجل ناكجدتو عوطتلا ةياؤزلا هن دار الم الا ذاع ' مرايه نادي زعتدشدقوتاورمشا|
 امض لنك! الاء امالاذ كلذ ناو واهي زخارةعامسن اناكدل نين ةيالاددإةتميلداذا
 نضر قآل ادريباذكلث هته ترا ناركت فز هضمي اي شي نال امزح ]حش اذ و قي نزل اذ نهركريلخا

 د... ماا ا

 اللا تت م ل

 ا



 م ئشب الل اول امن هشال نايل يب اين مدقو كلذ طل امتثال ضيع هانم نوكتز لعمر ججرخمااذه |
 انالارعطتسا اونملكو الزج طع ةتمل لبجتل اتالم اثنان انا اوزهاهشلئز هتف مدتران كت انلنم |
 4 ائباؤسا اهطخ دنت نر كك ةدوعم به نم ءا كك ىذلاءل بل وئيفزم اال ف همست اذه نالغدملا|
 انيضرابخالنمدردا هءائتيفا ام فل اخبانليدان نيفوتسالقونإرقل ]م اظلَوب اطئموطو ٍنرانملاءاهضض يجو |
 ظ | داهمت ةللا:اكعر د باند ناكل ملا ذولا ءئيتلاطؤانيذوا قطا
 : | علا ةداجو هان نبتال لنا نال نينا انسب هل ابكباثراناؤهنا ةئلثبدلقزضحت |

 7 | ةشح فاق لاف كعط دقو قلطة م اذ شلل امش ادعو ازعئوننل ازهرمثب زمني انبي زع يع أك

 | جالا زعيما بمن رمل ازمنسئي دم اهتاف نيل بقتشم ٍنْرهسو ة ضن اب دلت لاف اهضبح عفتدا ع ةلحاو

 | تنئاتساورهتلاءالذ كلاود اهماطانءدع, ضم اذال امه ل امىن ال اره ف كسا مثرهش وضم الفيلات

 رهشاةشاثاججونَساذ انو اباهتام تمثل تل اف كضاخمثنارهشاهتلطام دس اهفوضم زان ضيم ابةعلا
 ظ | نعيبوايجا عراب نبازعدمس بسم ةّدعلاف كاكا ناهثربو هئرت م تال از عبطاخومو هم دنا دق

 ظ | دانا هوضخد وفترة للتراجع ايا شاركعاباذلاسلاىونلازمرمت زمول لخي دع
 | هباقفما ماه: ل عرخاو نمره ]مال لاك ةضيج هن 3مزكت اذا قفارهس اهتَد هلكت د رن لامٍترمدلاب دنت انضاطب
 يكلاد بعز عن لامانع هزم ةدملا اك" اهاغيرإ اخير ّجل!تاطلا كشم أ ئانلدا
 نا جون هنمكابدق لاشناهبلخيبرلورتإماولطاذإهيلازعهنلاّسل انتل ارو! عيب ازع ظ
 .. |١ تادف انمي فازعن اكس نبازعناوفمزعةءامس نبازعد حم وبخلازعزاذولا|ككًاهتعانمزم اش
 دي | اك ثءاشنااهعانممجدزتد نهيان :دسافةيلطنا بلدي نالها جلاولطاذالانر شن
 اجي | قساوة غلطت ةنم تاباؤيل خيبر لولا ةارل !'ةاطاذالةراتل ا اهكيلعامهدسازماًنباطص ضمن يجْنعهئلشلا
 ._ | تاليا مجدزتةتماهيلوبلناهيلغبس نابت هئزمالتل ولطاذ ل نرش المش ادعي نعت أك
 ١ ماشهزرديبمزع نوكلزوقلا |كك يزدامض ضنا نلذار هما ئزذ ناكناو ةدحاود قلاع هندنوث ءاش

 م
 داس

| 

 | اله اب مشل ل المش ادكعيلازعويتم بارع عرين ثبات ير ديبعَو دل خب ح لانه ع ءانمزب زمعدكح اك
 ٠ ةلاجونتلسر ف مشل اهيا دسازعتةداذززعباثدنباوذاومازعدلل د ازعدجازعتم أكرهل كد ندهزم
 | لاغوم اشف ناثنثاوىلدالاءقيلظل اذ ةنم كناب ل اةةقيلطترهم لكن اًعبلطت كلثاهبل خدي نإ فاهتلط مكب

 | اللاقهشاةثائوضمينإلَجةقيلطت اهملطاذ اهعجارين اارل ل بف ديد سهم ءانثو ثء اوم هج باخ زمأ
 | اهتللطضاس نم تايدتاهيلجل ةمجرالغ اهي لخدي نإ اتامالو اهب ضد ناكول اهنجانين اذ نوكين كاملا

 صو رووا
 _ 34و افلا جو هلخدااذالاث لترا دجرفلاذ اهشاو ناكن اغراض ءزخاف ناك ابل ازمزخادابخاعمالج
 اص دبجزال كي لارض فر عرامد نبازعدإ ل لزج لعب بج يل ١ بسب حال ازج)هسرع ءدعلا كك ىعل

 انلونم كانا لهةزم ال اتناهتلط مبان اواو رتل مَداهِلَجوسَوةامل جوزي ] ميلا رسل هيلطشا

 , ناو ديؤواهضبزم ةدملا مضدن نادبزاهناشلل د نامئدسيال ل ظضاهتارللوتضاهستاوُمرُ اجو نانا
 ظ نسوا اثنتا انسداغ نوط ازعناومصرع نائل امكن هتان ذازميأككرهمل اعف ظ

. 
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000 
 ىصخعرا تلا وكول ا ءانح رعب اضن ليجنعدازسا كيو نعأت اعيح هساز علقو جاز عزه 3 ا ظ
 متللاثةةعاهلعلم اهملط عشاء 1 اهعمككسرتإ] ضجر اجد افون مهوفراث اذصامجوض ذو ةلما جوت | 0 ا

 ةنكلذ ناكاذان اكن ال امن لا )_غاهنموهنم نوكي ناكأبف اندم ناكلهف رب ]بت هنمئنلداهنل كيلا | ١ ظ

 ِكاَملائطيبلازعيجا بياللائذاهتلم اذا ايار يبل اهيلع مجري نا. لوفر ل ّصالسغاهيلعنان ثنم دل ا ا

 !! و نوب هياط ناجحا دساودلل هدد تل اعز سمع طاطا ! ْ

 يراهن ع وتل اع بهم |[: باطتسا'اطنزالاف ةتملا ل جوضنتت نري ازدعجبا ل ظ
 1 دا رع دال باع (لسز لفن عفن نيل رعد 0

 | ءوقئلث ةملطلا دما ال اًمفاىتعورهشإتبرااوجوزاهنمقوتل اة لعاَضَدرهشا ةنلثولرغيح ثلئتلطلا: دع

 ما ف اطوش هيلع رشواطرش ءانشلل طم دعَكلَجش اناناهجودزاهنسؤيونلا قمامة دلولازم جل اءارعتسالف |
 ارسم معلولا

 ا | نقد اريص ةياغشا ىلاعتدد ”ارابتهملعل ءاليالا ةرهشا ةسيراز منك دمالذ وحبا ذرهش 0 ا

 ١ سو اياز حان امتعورهش برا اهحدز تا'ماذ ادعي راو ناتزهلعطرش ا مامأو للا ا

 | هسا "يمل وارشعَورهشا ةَعَتدانهسفن |نصيويبْن هَ ع ةحملاعتو كداتش الاي "ليزر ئعهتوح ايلا

 ٠ اهلواهيلع هبجدامثنَسف عاجلا كرت ةرهشا ةعدرالا ةلم اروصرياغ ناراعت رشا ةسدرالا مم م1 ةلعلاد+ مايالا

 ْ .طكلدتل انالخدوج انبي نركب لد هس ىلوساواعن ريدك تاي شو أي اننا[
 ْ هللا ث اول ص نينا ( ًاضضأل نشل, الع شادو عنان ني ادكعزع د انذنبةيزعتمافسن زهدي

 | هلكإبب ايحوز هنعمل ةذم امنع رهشا سجدت حكاه ءاؤجدذ اهنعفوللاة يلع | اثم
 ١ ةنلعةمال ل ناني رضدي نا .تاهتلطخ اما جوزن جو غبا تل المال الاسد انطاباشل] منبتين عر ظزنارع
 | اللف اا هذونس عمود ل اومعمر غش | طعذ الار خل لة لديك ةَيتل إعمل مج غشير انف كيلي ءاؤسإم

 | رهتا هيلز ة رجلا تلا نعم ف كل ان وفمو ةماعلا هلع نارها اريل كك كان صم دك الخام نقلا

 زايصص ل دواجن عوطنزبل ازعهنع سب اذه ع دك 5هلعلازجاتس نهيق ثا وجل ]خازن اتا طال اص

 ١ فونل اتلثالل ثةنماهيلعا اهيل نالت ناماقلايزح نعل شل لع ش ادع ابانل اس لاغ ةدادذ نيد صرع ظ
 | لاذ ءانبزعن ائعرعميبازعلعم ةريلازعةزعلا اكوا ذشرع كمال اذ ةنعاهبلعا اهبلخني نإ إبق اهجوناهنع جس
 | تاك اةالع زان ضلوا معورمن ا ةمدل اهل نقط بجتناكاذ اناا اهلا زماخنامجدنانع قواد ظ

| 
 ا

 أ

 ظ

 ع

 الكمان ذ مار ارث ورهشاةعدرأ مامعضنأم لعي دنا امتعورهشاةعبدا اا |

 8 ورخالادامخالازماهل اثماف ورح اذهزمدنلنلعضاؤلاف ةبونمنم وذل مءانيارانثدجعإيشعتلتتل ين دن ١
 هيلاظانَا ايل هلَع شاد إعمل اك نكما انريتنال نا امل اطال ناذ نارقل ار عة راك المس ع 0

 بلاد رعدابذ رز عساها رعد ج اكو ل جتناكاذ اوس ل عن نينجا خلا غدوتتتناهجيمذاينح |
 ١ يال ونعم ةتملاتديبات "هلع اكن لجاولاةسانجد نهي رمال اعلالع شال ئعينارعنانس

 ْ فن لبجيهداؤجمناهنع فز ةارما ذرراتل إل منيو ارياوضق مق لاول لإ اع فج بار عرش بقع كو نعيمامزع

 | اهيكانإلا ءايلوءانت ناذ نملجاكارخأو نتن وح اهملخال اه إن |وضمف ثجت ايفا نعورم :ورهشاةبيراوفعتنإ]بق

 لو هذي وفسز عيناها ضفلا هاد جزع هيبازعفمج يلا زعدجازبلع بيل اذار امك سات [كتاذ

 : ,ازعن اوف صزع ءانيزازعن يحك فوات داب تنحل الهلال نم لانا فتات !لعتادعو اناث

 لائاعثعريو شامة بواواخي نابت جهزت عض اهجدذاهنع وول لإن ا هال التل لَسا دبع فال كتلة ريع



 . |ةملاا ضل اًضاوْعَ م ولالا ةنع تيئمإل سرب
 اجب يني .مالط نإ اوال لسد رانا |.يلمافصارع ا اضصاشسيزم بلد ل بجنعشلفل 0

 8 | ةيماذا ةنانلا نامل اذ اناطماضمبز ءدنع |كارمشعو هنا ميد ازيلجالارساب لمن اناهنع ناس متسول
 انعا لهشام ازعل نمانه يسعي زازعن ا نمع |ككنيلجال ادسا, دنمت لاثاهت دم + ىهواهجوزاهنع
 5 اه>دز اههذولا :دصنيلسالا هسباب ةطعتل اهاهتدعوضتنتنإ لم ثانم مث ات لطف ةاما هلت ناكل جد راشلا

 | دل خاا مجم اهدعفوتلا قمل لال ةمجيل زم ةدالز نيك وسو نورك زيلع عد حازم
 قالطلا ذليل يلو ةقاطمتااعذاضيتو يمي دن نانتالمل ف يِلَامشعو مشا بانت هيلع نال
 بولا[ ث بلو هلع تن اذ اتوّداميفاهجعز لم ثقساوتإمل انيدح لاش وحلا عمت الطل اوسع نا

 نع دزه ازعزيطلا بيبر سان عونا و ويقل ازعمب.(زمؤعأكهماختل ممن نابودانمنإ كاد ةنيز اكرم
 ١ العطف ناهد ذاهنمذون مك قاطةلم نبال دسمملاافراشل لاهفسمجو زعمت ن قرع اطزعت
 | | تح بسافر هنانمبلة وقيد رافت حنيف نارا هجم ذاؤنم قول اندعلنغن م خزاعانج طويق

 دنس زج ملا ١ بي الا ا هدحا] شو اماه د نمد رو كلف ناوهّجدنم شر وللق

 انين ةالونقل نر نال ركع لزم انس شادو زعدلبذ زمزم ان نر عد يحك دات فولي هلشم
 | نثيامندسا]كواعطردتاناوتتم ذى حليف ناش ولا ناتت طش قرف قزم اولا لبشر كال
 ْ ١ ةدزاهنهفوملا قم تلد زانية هيد اذو احلا ذ.لاث (ن ايميل اهلسان )انجاس يح
 تمل , نعني اباوعدا وعل الع بي ءافددتدالاهتطا دال نبأ ق اكل اذط عانيت الا

 ْ | نئييقالرعدكازعلق بي |كك زل وقد ةداؤل كد عمشيز جل الجد يلتمس اربع ينازعنانسُئبا
 8 طايع فتم متل ذا ةلملاةوضق ل امل اله دج ىفرعرديت نية نجما فزع هيوخا مج متل بمن مساع
 | . ١ اهتاطناننييلواانيدقيلطتلا ةيشلا قل اهضيحزم هن اف ثان اهتيوشر هتافيلم ير هنم تعد هر
 هحااهدس الرام هنبدزم كثد دق ناو هني هزمشد و تلق ناد بي هنعثيالداجعز نعثر اناذ

 ا افران عوضني واتا هانا يثاب ةرلس أي

 | كازو ولإةدعدلم دمتس لناس بج او وجاو امان و ضيم اوالط

 | | ضبنلا لونك الاسلام هزمالمازعل الم نش ادكعز عزب كان زعدح ازبةعجبُصي ثارالد

 | ضمنا هتان اواؤجوزاهنعق وتلا: تمر دعت مثشرتل اناهتّدم ةهداهنع فوت ونموت ماولل لعد

 انعا 'ءافت داب ملثم بم يزعج زمالعل زماان بازل متل ١ ٠س هب هئثروواهثرو هنم َّءّدلعلا

 بيل المفنازعدجا لزم ع |ككه حالم ةزمانهنمدحاوزكشدداهنرع فو كفوا ئٍجنافداذق
 اهنيرمت رار لا يلازم لزج انةدادذ نورك ازعاسهيازعدبوخازعؤمتلا
 ّض هامان امله ة جز ءوسو زمزم اد بعز عنز رالاوجزعناوفسصرعر لس ءجر يلعب ل ثءاذا'ع
 ّّط قزرالاويزعيكب نازعانم لزع هنوخاز عميل بي ةعلا د ناثراوتبمن لا اهالطوخادن ل اولط ل جيزعأ

 |... دخراذلاهعتداث نايذهتلاةيلصُنوأيمباتتع ف تاانشرونشو الئ تلطلال ناش لون اازع

 ا 0 م العدد ىلا 0 وعم
 ا

 : بجوب هناذ جوز لضم ا>قئشلاتل 1: واذا اهله رخال ااهعمك لمت «دحاوب ضدحاو لج كلثلا

 أ || نكاهم سو ب ا ودعا درا هنا-

 ظ ا بالا طمنا ٠ فقدم أو انم اد انمايضنريرمعضومؤاءفانهنيأكدا انخازوكمن لموصالا

 2109009 ك1 سو وحس هم ٠ تح ام



 حم ل حج جا و ب ري بج رج مس جي امور مح ل حج - 5 ب - د تدمع

 م ل م ل م يب يس ل

 كم -مخفس

 دحح

 - قلقا دعو : 02
 ا

 هج رجوي يمس جوجو يعج حجم

 يي انفجتوا 0 00 اًندنت 4
 رانا ل العش اد اانا. ةرارز نعوشملا هزيل ازعل هع ة تملا [كاهغلس موي مق تسافر هش
 ١ ا سل ١ امس ..نعرج نعت أك ولم هشوداذةتواطت ا

 | كتل تنسالنلدسان مانا اجنالاظقتس اهنالا لسا ايو ذايتة اطعام انعكست اثم! طعما ْ

 | ةنيلإاهل كاض باغوهولهتلاولطانال اناث العشا كعب ارعن ائكلازعن مل ازعدجارعتم اكد
 .هبلعموب :مثيرتما وبل 00 ا

 ا دلؤزنمإ اذ لثوغم اذان كل نع دهشيلذ ب افوشو.تلمالجتلقاطا لشن إل عمو ءالاق لاس رالإ زعم

2-0 

 وهل ةلاثمناالا هل شبل سل الو فمج ف ازعت يزعم ازعكم ايل دعزبا سيب اهتدع نضال قف مولا

 ةنالل اناا ةملطل اذ لالش !!ءانجل | ابا زجر طي زل !رعستب انعم اك( اذادطت حم اهنعف وتلا ودانو
 نكي :اندنوكب ىو نعمل :لمزعيجازعتعإك تاب دظ ث ضنا اهتدعاكتانلوإن؟ننم هيلا ©

 يذازازئلد اك قلطروبنماهتتمن كلؤإع ةنتل 1ث ءاط شا غوشوتلمالجتلاًلطاذ التل اليف اا
 هديعنف !«ء| نمت اهتادتماولطاذا شاغل انزل تالا وني ارمزمل آب ليغ دارو 3 ِ

 مياس تاك كياؤومو لل الجل اواطاذال اناس ملا غعجد نعجز عز ازا عك لزب ع رع يندع ١

 أ تالق شات اكلات ب اذ هلطت تاتو ائجوزاهنعىفونلاو لم تحوزتشملع اذانلقاو ٌئ يك

 دخولك وو زم ”شافوقمو احتكدأو ايتعقوتلانأ بقلغ ادهم ا
 نتاع اكد ناغداهنلب مين مند لاك تانوعم لما هند توي ذبل هيلع اياحازع بدال نعت

 كماق نأ اهغلسو ماتت مف لئاشوهداؤجواهنعث وموال ام نك لاعمشا ادعي ازعتاكتازعزب دفا زعيجل 3

 اًذااهحوزاهنعع اتلاف ل 16|! المهح ازعل اعظم ةدانن ”عدمذازبازعدتلشلا اكد وأةنيلا دا

 كس نازعداؤفسز ولا:«تالملاب نائما اك لع نَا ضن |اهتاو ,/نتنصاهجوذاهن قتل الاخ فون 0 1

 هلالودن]كذداهغإبب ءونزمآ نعت ل اًناهجعن وم اهنلباذَ ةاهاقذ امياننيلل العش اامعى اد عدانز نوع نس رع | ظ

 ةنايسان 00 تاز دقوا لا كمن عتب سلوان 1 كفرت 0 1 ا

1 
 أ

ْ 
 ا

 هَ مرعي طبر
 | اننعئانناث )تنام ٌج فازع ةدانذ نع زيوس نك ]نإ ع زعدج ازعاج أك ع كنا مسا اكل زاض 0

 هيلعّرحتنا|اهلعنال ا ثعورهشأ تدد|خ ا اهّسام موي ءاهتكمفدتو# هاعةلكبل امام شاغوهواهجوز ىنعب | ا
 مثالا ءاضمإ 2 لارج زلازع هبا زعلع اك ءابصالاتببلاو لككانعبامفاردعورهشاةسراتولاف| انج هينا

 قمع معز إن نعذلاوبصلايعرو نإ ا بسب هيلع لع ناز إال ا اهعلسنيجلنف اهحوذاهنع 00 | اص 7

 ثوب مواز ماب ةربسمناكنالا ب اهوطو فلل يعدااهجود ثوم ةملا ذل ويس شل ل اعمش ادئعاب نستعمل
 ه ةياذنئيدهتلاذ هلموخ انف ل أيس ندع ناجبالا ونال , د مهد ملا
 دالك مس؟نانبال !اهكمنامل اخدها ءاضقن]بقبخل اهعل ب ةير تل اذهل اف ناههجد قاكوةمنتل اذاهبىتفا |

 ]يللا ملسزارجي اهب ] جاك ةياذرل امتضبال ةياقل ا ةلثل باوجز عاطل لع توكسو ةدسبل اال فا
 |ةكالرافصلا بت د ناديا نولاب تالطل ادييقتذ جو رئال اولاد داذح ل كد لو ال بوجي مانت خاح ا

 | ةنسداللهالداهجوذاي نتلطيهتلمل رع كاش ادجانانلاسلادانزز روس رعوكلادجم عطنا انعأ َ |

 || هويعرا بي نادنعالاو نادن تالف نالدعن انها اجنالاكءةنسدسبالا توتا سالذاؤحماهنعؤتلاو م ص

 | ا ملل تادف اع ادع ازور ادع عناؤغص
 ناوانكموب 3 .اةنيبلااولنمافاذ اهتم تض هداف بعت تيل تتناول هضتنا الجانب: كنا ظ

 د 1 ا سويسسو ووو ساما

0 



 اج + .|  [ولفراال ان انننل غدذرن كَمْ يده اذن ماج ناغ/ ازازف ل امي ثم- ,ويرمامتنغيزباف كير
 5 ا ذاتيا دلال امال انه ف يفضل ايجعاهنعو رتل ايتاطل لمانتش او ىو! مدل ينسخ اننعلشملا

 أب 0ع.“ | لكتجمي لدالا الخ ناكتادذاؤجافدتضلاةكنل فارما هضاب ثار كه ذل هني مج نالوا
 1 3 | (جدنانعفوتلايل سباع شاناولَساَئلَ الا اههبام هبمازعنسنعمدنيبهد زمزم نيودنسلإزم

 3 + هيب لك هذ تناهتتعَوحاهمال اذا هبطش اناوامم لل اغا ه لعد ام اناهت تعض تن نهال اغلب اذا

 لا | ذنامانسناندحاك اهغلعتسا تتش[ فلل ازا كتمأو كازبكتد

 ا د 200 |. د «بهعنعهنع|ك ايجوز كيب لاق نت نطضل طا زمشلاسلا رتل ءلوتةئاازعراطنيوضازع أ
 يعم: يم <[ | دافلازلشلا هيلع اهدساز عرس دارج مزمكع اب لمز مدع ازعتد ل عزع ةلبجزيازع ةتعاكو يبسيفلازع
 ...ر “ير -«_ ان نعي انعزم كانت د جوفي حزنا هيب نال يل جداول حمل نالط ناكاذ اهتم لاق
 ت11 0 ا | دافعا ليللانه دمي حرخ ةرايز ث دازان او جال اهنبذ لاق 3س نيا قلل رع هنلاس لااثرتعايسرع
 انهن* 2 | تادن هىنارعتع ا هلو ثع اثناجتدميلا كل نكااهجدناهنمزوتل لزع كاس داهت هونت وح ناار لو

 كتير و 7

 كح ” «نح “ اج داناتدلهن دان دقن بت زميساطنجوملازع هئبازعزم |كايتة عدوا نا املا رش الع

 7 00 ع يس م

 1. ا نيلوسرهشا هش رمان تسرهبمت نوكت نال ضن كير نسر هش درهشاه ناد اضل سس كفاك وب ةوققشلم
 | هن نير ك2. اا اهجفذ .نذابالا عضد اداطسلو خالل لَعْش ادكع فزعة هلا كانو فإمحرهافاشيب هئلشنازكت

 أ ١ هلؤع ةدرعزمباذلازعزيشح ام دظنب زن مدكازعم [ككرغرل نارهشأةثلثوا وو هشلثاهتة هون وح

 اياكم لا 1030 هدب ةناطلانعل اثرا ثادجع بارعز اكلازعزيج رعد زهق اورام
 6-2 <: _| قناه دمعتي ومسح بالامل ا فلخ نفانبدكس عدل ازد زعقعاكى يخالف اهحازغا

 دمه

 01 تتر جما  ليهاوض دكمو اهتلطتماسُ هس تنابدَمْغَسيْلا هك امال انالط ]مايل ولطاذان اًمخ قالطل نمش

 17 7 ألا حج أ دع اتالافنل فنجال هتيم ومراد وقب ةيإبلاتلتم لاثاهل ةقفنالو ث ءاش تحرش واؤطعرل
 . , هنن. دتغتا تلا فلانا وطويل يلو هال يندب تضارب
 1 538 1 72| ١ ةوكلابةقفل ةقمل ااهلرايجعز لني هم اًضياءذهفاهلحاواخوحاهعدب تمل طتل جلا اهملطبولا ةزملاواهن
 000 7 0 اجيأ هيد اس ةملطا اذراشلا ا.هلعازهددعازعريصبف از عصفح نيمو نعتعاممنبازعدتج أكانت جوففت
 يد ١ نا 0 ٠ متاليدشو ازعردق نيتمنضيسامز هوظؤل رع هنزم ةدعلا اكسال ذ دعبش دجال مل هيل

 ُ 47 00 صا نعَِرْبع مادان ىاناكانيزتلانوشقلا (ن [سن لسن ذأ بالوجر لعل ناكاناهجوزل فوشق تطل لاف

 0 جاد .ءاقامبلن هي ههنع لكلا كنِلَعش ادكع يلازع ةداذذ مة درغ مناقل ان عدلخ نيه نعدلحا

 /. م 0 زد لج هاله ساب قع بيه جازيف هتفنذ تيدا اه انلذ دين دعه ولت ريشا نبال از
 ا 5 8 اج | طنقن فك نمت اهل ثةتملا ف بنتن هل يلم ثدتعاذا زل شسةالشل لسه ادب فازع
 ١ 57 5 1 ١ 1 ,رخازيوزنىتعب( لب صدم ةبنوبتل ماشان ع ضتوماطاب بنغفو لوغو

 : ”اهحوداينع قتل ات اك قاتلا لالش اناول طرت هش ادعي رع شل زعل هسزع ةقمفازع

 1 : 0 نإ ” | هلاربب انام نيييضملاو لصد اكلاذيمدض) ترا ذط ل أ ييب طنا عضال يال زلكت أ

 ا 1 01 . | غنا لزعر يزني طبعت انمزرازعد أك هسجلراييغ جل اهارلوجتل الل ذايب يقين ال عتساناال

لمل زعرازفصرعتبرال أك اهجد نضن كب ان اهتتعذ جيل الوقيبتمممل مر تاام ادب
 ١ / 0 9 7 2 ع 2 لارا ا

 / اضل سان عت ىو يعج 0



20 01 1 
 1 : 1 ل 2 هيلا“ ل 0 4 قر ا 0ر0 وأ بلل 0 دل - 0 6 77 ل ا
 239 0 2 0 : لن ل 2 9 71 ْ
 د 0 ُ ا ا ا

 : ا : د م أ
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 قلط)ااعروت < ىكاذ نالطلاءالثكت ةيضاعاهن اها ثناكناواهسنع 3 اهل ةبوسح مانا انلاتنأ مبا هس هش هثحرخ 97 30 2

 جلرخالاو ورمل نانا اذ نونا تال تحن موكل عن اًخر وبس نه نر يلم امي احر لضفل ان ما يصاغهش تاكبناو ْ لل 8-8 نع

 دىالطلا سال نالطل ل اهِجدز اهجرجناالواهتيزم ركنا ةلملإ ]يال نال كلذد ة تمل اكتالطل انام نكي واع 2-لا

 الالب جازخاو يور ن وكيد تاك عالم اهي لوخدل قالا نوكالو نال بال بجتالو نال مالا عقال ةقعلا | هم 6

 دموتراجلخج اجرك جارحالاو و سايق امم بابل ا انه 2.تالطلاو ةلئلا جازشك اجو اهئ جريل ةلعالو

 ماوصل :زعوئمرنال ةواَصلا طئاؤشنئركيل كلذدالراج منو دودازلالوخد ةصاعوهناهني صف مهنذا

 ا ةواضل ثلث مرسل كلذ نالهسبل ةاّيساغ ناك باج هتوَصْثن اكلركل منذ غبابف سل مدلل نكوز صب |

 متزلصنافةلَضلاوندستوتيرلدا هز جطيرلوهأاويضاتوبر سل ننال خيانه ةلس اصيداوال ص كلذ نعميستتال |

 مماصهو ناضمور هتف بذكن مكانك ةواََضلا ١ لحبال اه دو حو ةولَصْلا تش ناكل ذ نال ربا يبغ ةدساذ

 نا ا ا يي يس
 جون كلذكو موصل حتالا رجال ءدوداحَو مولا طار زمتللذ نال الطاب هموص نال عما! موصل لورملا

 ىلو داو جدل ذز عورسال ةزباجمنجتن اكد كلذ ةاّيصاغ ناكل موقع نمنازعل يخترنوا هيل اول ناو
 جيا ةمالل جبال .دو'دحو جا ]نم كلذ نالةدسا هنج ناكل فوتول ١ طم همازساذ عماجما مازحالا كرت

 نئداذ هلجال نئزل عم 0

 لضفلالاةملطابل امي اوبل نا نود فيجالو نوفل متل اذككو ا ا كج
 مان شاهجعزنذابقحفولاهل باف جزم اهباملا ةاملايزخ ناومهركبل جازالاو جوملا ونعم ناهز جر -- ١

 مي

2 
 ١ 977 هع كو 5 0 2

 ةارتمان اولخ نعش لئن انهد | اهجوزاهج واذ غم جت نا جازحالاو سمر امتادكلذ بش اسف | ريا

 انمااهيرم هتجدذ جرخا الذ نال اطال اجود تيرم نجح راهنااطنرل حملا تما اهيزماذإ اج ناننذاتسا ١ 2 تيل

 انهزنللاةلمتشلا+ اناللاث كلٍ اؤكاسماو اهني ىلا ايزل اهنالسوطضسل ور تحال ذ ناكا ذانللذ لاشي . 2 ا
 متلو طل يل ىذا جزم اؤاؤلاوصخر دقعيشتلالب اطصاو ىو ماما زن الابايبصا نم انف صو ىلا . 00 أ

 حلم قمع بساع ستيلا زعان ا هعاضعب كدا ف : دئافالا مج لوقت شال طار علتن خدلل اوما عناب ا سس 2-2
 : ءافلانج] اًكَةَنَيِم 0 ةنّيْس ةنحاط نأ, نال اجيال نهتؤم نر موج خال عع عش انوزمرنالء انجل 2 تبي 0

 ١ ١ ضعي از علي [كل نايت جونتنتن ا قزمامجرخيناءاش نان كضاذا امجد زلم اطذوتداةنبلا < 2 يا

 اهاذائةنَئسة داب نينا نال رزجالو نمت نم هوز الولع الوض ذ لاي: ازعمباطعا ليلا
 نيتنأي ن)الازحييالو نحو ورش وجمال ةكردش مدل اون اوهابرعد لحس الوقع د دااتلا انس 4و اهقلخءوسوزجلا 0 |

 اهتلطاذاءتاما جيل اراضيال لاه سل لَعَس ادصيلرعة اكد اهِلَعماشو يق فزنا ةديمة حاف ظ 3 ظ

 قلع اكن هيلع اوعي تمون انعالل انقكلذنعوندترعوْرَجْساَناناوتةعّوْمسنإَمْرَعْنَبحاهِلَعَوِضِف |

 لفل نوسة با ذارافسل انكي هل كل الَعش ادع يازمويسب ازعل مزع كهل لعند حازع ١
 لعصو فج احامزعلل انت ننعئيدو ا ا ني اماخ

 | طعما مولان 0 انهت | اهحوزاهتع قول لأ ١ عا اهنم مضل اهل ارلعا ذاشلل نبراالي خلا !

 / وتلا هنعمل اسلاك !1لع شادو ارعداغت دانا رديتر ا

 طيس فلك انزع نان لش ان اولَصايلع ناش ءان تجلب لافت ءانن كيا اهتيف تاتي وذاينع

 | نعمل اة هادطانانلاسل اثناملس نش اد نعنانإ عع يضوا اشولازعنانماما اككه نيب ىلا اهبقلطنان

 ١١ ثلنعا اهحوز كنبة :قنع نانءامم نال اًهفدنعف نءاشنا اهتمزم اهماداهسا نفدبىلا جا اهحوزاوعؤوتلا

 اعمال ةياطم انا. نبأكاي دا امة ندمان اننا اجا متاع
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 ىلا هس لوقت مة كاوارهش نلف اواارهش هيف كم كيب لش ا اهجوز اهنعوفوتل رعد الاثر الع شاد

 زجل اداهن ةهونس وح همن سان ك دس كلو جون الزل لف كما عاش هبل لوحتي ادم اذ كتف عيبف
 «نمرابا زمااان عنايصلا كك ديم مناكمكبلاونيينهل اخنذ | لميس ماهل كلذ |
 الماي دلثالي طالوت زلاطكتال لاذفاؤجدذ اهون عدل الا اسيا ربع نعول
 8م: ةلس انمكلةللا أمي اهتةعؤ كناكناو تو ةائنب لقد نوت ضعوا نعش بالو
 لاهي !اهحدذاهنعذ وبول ماشل هل لم شاد ع انانلاَمل هيكبنارعل ازعل اضف نيلزعد حازعتبع اككرانتنالادنع

 موكب ارعالبجببازعدم انمنازعد يح كاموطغمال م ثذحا كي لولا لزيز لتنويع
 !”ةكداهجدز ديب نم جرت ل ام اهجوز ينم جرت اهجوزاهضفونل ازعدشل اس انش لع شادتع يفزع ةداثذ ٠
 دعاكم سل ةنوتحئ انهو جون نموت ةراريلَمشادكعف زعدانسالاانهب ككل زن لا زننم
 ةللاعتا ل انا جعن اهنعذونل ات لم شادكع فال كفل ارامل اف لزعن اكس زبن عطا ناعم امس نبازع |

 جعلان عنخ فك حملا جت ناندازاناني ادن اهنبب نعش ئالوااهن جز الواو مايوبر بلثال ثطنالو
 شون انف صيا اهجوزاهنع ثوم للان هل نسل امل تلرلَم هش ادكع نازعةنملا كانط جرت ليلا طفضن |

 دلزع ةداذز نع ةدرعز مساقل زعدظن بمنع د حارعت اك بالو زغكتالو شريك غرض انتر
 همازعلع اك مانارثعةرهشلا سرا هوفسح يراك يطت نا انجل اهجوذ اهنعؤؤوتل ل ركن العشا |

 ةعرغا اهت3عذ نوكتواهجوزاهنع ونية امل نعل اسلام ]تل لَعشادكَع فزع فازعب اف نئازعد از ازع ظ
 اهلل اشناهيون و حف جر اهجوزاهض قونزنالف نائل افك اساس لاو لعملاء انش نالاظغقح |
 ثيف مب نذخا اهجدزاهنع ىفناذ كتم ةإملا ناوكم ثعبان[ اب زمنتنكد تكلف ااا لمْ [َلصملا |

 اشتمل تربشال م اًرشعورهش اعراب نكرم امناد الماك الوجبضتخاالو لفك الو طشقساال كلام ماطور هظ فلخأن

 جل افهوحانج رع نعست كم م الوسدايك لاظفاهتبب نعت يال د اراهناهتدبزم جزغالو بنصخخالو زوكتالو |
 للوزن ولاد اهب لمي ى لاهيون ل أمن مقل مخل كاقاهتببن حنبل وكت ان ادنض عج هزي وزد

 ةمئيبلاذ هيت رنة شاع ف |1لا ةاما ث ءاج لاف جز عزاز ازع ةتح سن ]جزع امس نبازع د كح أك

 أثمان اًرهشيهشعزوثا هما ثدحا الممل جوز ثاماذاناكة تام اجئ الت اذال اًمفاهجوز ثامدتداهتيرغ

 فابهملازعدعس بيان هطع نوبصنال نتناوارثعورهشاةسرازهتد هز هفعس حررلاولمْطإََصارَ ا
 ىئيمزبا ب اهند عوض حاهجوز وعامل االاةثلئن ميكي نادحإل ل لام 3 ضن عربكتنبازعز اضف ن يزرع
 ورهشات هدرا اهجوؤإع ةارلاوانلث هج عم اي لااله لَم ساد عفر عانباطصا ضن عوطسا ول لوجين ازع
 ناجل ماهجوزاهنع نومة ]نع ثست ات لَع ادع فازعراغكي ةيطفل اعدم |زي يع بن ارشع
 لجون ل اسي جيد نمة بوت ث ءانانعنصنو عيضوطنتق مدت نمو رتل اناهتةعذهتتبزم عت
 نوم ير اًيرقرنومشم ناكواهتذع غب قلطل|عنتام باث ذ.دانسالا اذهبرخأ يد جوضهلقددو نشل الع اذنه
 دعو احم لطل اداوجدز ا هنعفّوتملا  درواغاوادحاو نائي دم اوكي ناهيشلو هدد ر مت امالي هلا اذه

 5 دن دّدع ةيوهداوجوناؤنع نامةلم اف تلاامهَِلَعطَصنحلاتع لاحلارافصل اك يس نسطقس !

 كلر نبال تلال مهول ناهلزن نعني لمتد عن اهل وجيل م الإ تهد اهيلعو فيس ال لع |
 يلا رز عش اد سيازعيدجنل يضم زم شان اك عطل [عتم  كتزتم أو تماسنا

 نعوم ا /ز اك نيت ار نوكينالهإر ينكح ازهنوكين لحين ون لانجاز قلل ْ

 هيلا ابو زعان اصبر ععيزبلا رع ونيعز بسب ةضيزةلطملاعتم ناانباطصإضسركذ لاني
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 جه يلازعةرارذنع بار نإ كي ةسرقاطل مسن لا ةياز»ف كي ةضيؤااطلاةهتمن احلا
 ْ قاتل تاما ندهتلاغ لامك ل قلط نعتمد هبي لغم جاو ءانلا همتمل ترانا
 ةنملا|ثفقنالعب ناتلاو نالها ]تلال ةرهممدتذ امل نكي اذا ايمن منعيم اهي شبل اموال غير

 لجوعش ادع فازوا زعرزكلادكعر عطرا [ككرطنيداتل انزل انه لوقف َلوماعانذطَيرابخالا كدا 2
 كعومردت عسول|طماهتتعومفتامد ساه عامل امنيَعلِإِلَعاَمَح وعل امعاشم نامل لسبع الوقف |

 عم هيمان جلاناكاذاا.:1ذيانايميبان د داطوجيد كايت مؤ وانسي فيكن هددت
 راو ةمايرل ةأرما عت امل عر نَسحل ناو هانا ثوثلا ييرلاو طنا يملا اوةمالاكدسلاب هناا ا

 اعجب اننا عن ع هكا زعطو نائسس نش ادكعزعداثذ نزين عت انس نا رع ح | كايت اماولطن | 1

 دلال هش للشادبعِف !رعر انا زعدايذ نير ع عانس نيازعد كح |ككه لش العشا انعيازع |

 5 بيرت يارعووكلادكز ونزل زعلممنعتتملاكةمالابث اند عيشلاامكيلعطعئزتاذاكد 0
 ات توزلا ءاناةلاظاب سو فاقع خالاتل!اعممج الشلل اهوصيو رعْشادكعزع أ | ٠

 ىيهغل اون متع طولا مداشوأداذب عنو اناعد 4و ههشوارامخل اةديالا وسم ناكاذا ءاثلانللذف. 1 |

 ناوفجزع اًيجحض اههزباز عرج حوزغل از عرار لاو ةنايتلا ]ك ةهبشوم | ءادان عمتي عاشو هيدي جا هس ا ]

 جهز هنم ابد قناه يزخر مناطق ةلما|هيلاولطاذ از ارا تا ِلَعْس اربع ف! زعويطب ف! زعن اكس نؤزع ا ١

 نولعز عوني عزا بي اهعيلذارومار نو كير ناورهمل الغنا لقأرهم عل ضف اكن اواي عانس حش ا ظ

ْ 

ٌ 

 ا

 تل انسملخدي نتالي ناني لدلازعتلاسل انتل ل لع عجيل: هزم ار علحت نعركلا ا
 لاا ل رياهفمج ىلاز عز عال هل نع نحب هود ترتقل لو ءد دق عسل هوعسسول امى اتش ناف ا

 هردمؤ قل إِلَعَوءمردق غسول ١ إًةَنموعسو لو ىلانتهشاتافقلطبن إرم اعمل اةمتاماواطب حرا ارعدنل نأ

 داحس انميات اهجد عاهل بجو لطم زعذرمحإ ا شلاللعتل ال داحليمساز رعد م بتي 0
 بتال انكتاهل ةعتمالف جر اهِلَعَوْلا َمافمجو |هلعاؤجوزإر سلو ثنايا دهَوْلا لطم تل لمجياهتا معرب | ْ

 00 ا راسل هاه وس روكا تا علا ْ
 مهوةأخد د ةياكم نجر نهناذ فورم لع مدر ذاب نموا نهوعمل انام سَنهْوحَووَنهوعنم |

 أَةمْقن كعمأو ميتال ائاكاكدتزكبركا: ناءاين اله امج ووتسور كذا تاجزيشاد عزنا و ملم ١
 قع عازعتم | د رونؤ نحن اؤفسرعت لك دانس از كيوتل زعذازرلا :اويرالا اري ٌ 2

 دعرشوكسالو كي ةقض ا كيلانلثةقلطلاز اناث لااعرغح يلازع ةرانز نركز ىسوم كو نعركملا |
 هيفي كيامبا منغ 0 وما يرسم

 وون هارد ان لتشادك باعت لير 1

 | تافال تما حلاشنهقفنولوكساملا ثلث ةقلطل انة لاكش انس نحن انجزع هّيلزعلعد ةيبل زعةقعلا

 .|اهلاثلث ةملطل رع ثس لتلإلَعْش! بعين از جول ازعدانح عر عيب ازرازعدجا بمس زم اكو ئكسانل ريل أ“
 اللا رِلَعشادعابال الاناث نيزعداز ل زعدملاساالذي نال اة فيز ال وكلا ةفنلا اص

 اكن اهبدر نوكين يك لنيتسالا فعن نهتلاذ هلت انه لل ايمي مخل هقنو يكس غلا: لملإطماتلث |

 انت فئلعاهاععضتنا ايلج/ لمان ارا رنن الون صو زعرجةبز عزم اهبل ازع هئيازعزع كراع ملا ّ

 | هيطش الك يازع نانسز شاد كيوم تلا ازهوجعناعزمن تازرمازع ماك اياه ع جوملا |



 .. يوه دج 4 دع :ني وو -ح دلي جة يرجي دحس - - + دمع بيو وو ييسب ب بوممج سعورس -عححجسج

 اس هولا

 ْ ْ | ةلطدزمدملا كب لحل! اهنح عصي وح اهبام شال ج وهو ةلل ايل اناطاذاز الازم ---
 ٠ ١ 2 هليل دام دم هالك زعوبمهدا زوم كيب ثادعلا ملح مضيزحا ىلع زم هذا لحال رنذيام

 ١ نوتللاعَتن ندر خم أو ىلا اء نانا الل بابا زم مانزل باب ناين املا كشلادالخالا ءنط

 ْ "٠ .ياكايل ةئمال اهنااهرزايض نونا البصاخ ا تارشيإلمشاعج بززمت نما لك اهي اهنع
 / 58 :ملا | جال لان دمساهزم اهجدذاهم :زلا ادماللا إلا ذي تلاع ش ادعى انه ذاك نعزي زمخ مرجع

 احب نلضذل سل نفخ! نوودعيا بمب نش اتالم شادِبَص ىلإ زع ةرارز نتملا دع ىو مز طيربل ارج)و نع

 اس عرعر كرا ساللاغ ”ةعئامل لمار زاه زى ل ازعإكذامت شاني اند الام ءايشلا نع انم
 | فهيامونمالال ما :سداا11 مجد زايم نونا ززجللا مي اال ايلماه سور يزعل مل زهدازتس زيكا

 ”؟ ايجوزاهنهؤونل امل هلل اةراحلراع شادن بانمن اكل نهر ضففل انبتمع كارب ندهفازعدج ازرع اكمام

 اتر| نمل نم اهجدفاي لال نال هسا ةدسزعسدالزعق اكن ٍ لا مدلعلا:ناهيطؤنب
 ١ قياما تاخل كان لاهنت دوف ناله ويش هنإ مافي ماب ف ظكاف «ددو ]خانه ناس لان ,

 | هرم: والخ مع اعمال : اننم اهبل تمسال يول لحخأ جاطرل ا ءاَقبعم ناكاذ نال اكثوهو ع ماظؤفاهشنلا 2و ْ

 1 1 | لاثإؤل ان تادإ لول ال اننم اهون! اعز نييذهتل اؤيرصا :نوجزمانهيهركحي نيك ةتمتاذنالا |

 ّ أ ركل رال# اوال يضعن او رد[ علال ايتلهردقن ناانلزانوتذ لور ناو كرلاو ا

 ؟ ان نا دوال نخالة ليو زمهج بالذ اخناوزاثلالا ابقزمةنمدلةذدانافايبيإ كين هقول إكك |
 احا ةنيل اننا يلج عزم دبات .عدضصنمزوكسلا لي نع يفلان هقول زعدج ا نعبوجزب بي مالا ناع

 اكونت 1110 تاغ 11 نت ذهلافءلحن ألي مضتزحلالا كر افجعذا :هفّون المال
| 

 ١ ةياندب وه جلاو يضعنا د لات ناوااركذنوكمماملإ ضد طقول دب هزيم مدعلة مهل | ص دلو ل لرقيش لع |

 2 ةيالوءكسدددا أك اهيملاَهَدع داعم ا .اولالان نتا ثنالل ننتلا نب ونجذاكلا ْ

 "ص

 : 3 تيس ممم د ءالاغ لانش اذهل را يازع
 تطال وتلا يصر سي  صتم يحس

 ايسر اهةسخامتلا:نءلاقةا ددئعركي نوسزم كيو ةانتزععزاملاننارعسا زاكي ١

 اباه نازل عد 1س يباح مسج

 | 1 و رهن ةرندخال تاكو ضي جت نانا هفلا نم لا شل لشارع ينزع ةداذذزع

 | |١.. تس هنءانب نكره جوي نار داز اذان ءريفلة فايل اكة مست لا جيوزتاذاا بلا نال ايا قلل
 د اوجوزتت ةلملارعانل اٍلَعسادِكعالا ل اس و لعن نصناوفص ىو نعول الطن عداء لبع بتي ءاظاؤلا |

 ا | فضي تةضفجوُمواهماجانضتنااذاواعش ور هشاَسيرادنعتل اضن مل اليم انْ وَما ا

 | ١ ءااموبءدصناكناول تو ةذملا اهيلض بام دنع ككماذ عن اظض ل دف كلم لان ةمالا ل عبع انش 1
 || أ'صأأ هس .ذاءا4و نعريبعيلاز, [زعزيسح ان انبةهزعة لع اسي َنَع "ناوالكة قمل انسجو د قفر تل ازبطانمو نينوي

 | لاما اناءتورهشاة بال اماه مسيل ااهنع كاماذاةعتلا :تمان تاير ناش اس6 ةراوذزع
 | عيال ا اع زرتواةمتسة نم ماكل انارجو ىو ةماوانناكة حلل | ه جوزل اننا كتل كرف

 | الكا لطع ل اهل ذكو ع !ْطَمامْفسض اهيلَعةَملطل ا ةمالاةرهشاذ كلت ةملطلا ةٌلعواَمصورهْس ا ةمدراةّلملاغ

 1 اص اقعل إلا عل | زعهيبازعم حازعز طه نبع الاه ُندح ناك نع هه يجو جا

 مدان بنتا اط يغلق دلح كاوا ةضانجدنائع افا معاذ

 [ئاظدعت افلا ةلكورم'ناكث ولاا ضناها اضتنأ نوكينةذاؤج كولا
ْ 
 ا

 1 ا اذا 2 .

 : اسس سسس :.: هححصع

 274ج 1 1 هسا با لك .
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 030 جاو 0
 حتت 0 لح اع كوو ؟ سس لاس 0 33 -

 || زجيزعينلا سلات الع ادبي ازعاج: نعد زمول ا دس بازل ت نأ ايصانطعزضعرماطلا بي اص
 | 9 منيكتطو موفق تاكاذا لسنين هاذ لح نايات مودنوتسو ةسمج انام دع تان مم ,أدا جوت
 ذاتالاةذع بنما اهماكحلب ايف اهتبهو تنس ءانتنال اهبل: لح ىرخارابخاونمدتوق اناا

 . دازققمزعيبب ندا زل ةزعن ينحل أ ويعني زعيم إو نفتح اذ تلا الطلا | .
 هيبانعقةدحازعت عقله بزعل ككل ة دع نصف مضوي الا ثو ناطضح تالا ةنعزاث ثنا | ظ
 افبيهجىزانهنعشاناذا |:هتياك حلاو ةمالا نال رس ظَعذَج نازع ةداذز نعريكمزبأ تاثر نيا زعبل زع اًمبمج ؤ

 ١
ْ 

 دع |

 اماانل املا دلخز, نامل عن اكس نبازعن انلاز:لعن عر ا زعقبحأ ككل خال ةمالاو لح ةرحلازاالا ةةعناؤ ا
 سابع نال امن اوجوزاهنعفوتنانثلررغجوحنارهشواناًضتحل اقفاهتحاَش نقلطاذا ةمالازعرا للم |

 خلط سلم وحلو 3 ازهر ثيدرهشا مند تموت زال اانا لش َ ْ

 اهدتس انف ضاذاةمالاف شل فيوز ع دان بوس زعلان مزعدحازعت عكر اوفو | اص ظ
 مهابادلا ساد اوت انعناؤغصزعد ايلا اكارشم ”ءثيشاه عبدافاهذع ثا نانضيحشلئافتءرع نان اهمتعامث | اكس 2 ْ

 تشم اقرافي لاثازتت موضتنت نإ قاؤجرالعرءلذاهحوزاهنعؤونلا ةدعد نعل اما دس العب اتلالع
 | 10 0 ا دام اخ ا

 د
0-2 

 د و ماهتطوف مال تاكرسرذ لايت تلكم 0 ا
 وجل هملايا سلالة أكرضج كاندنض ايسر يتم

 اهجدزين ال اصياهئمإ!ةعقدل جد نمزشسدل اًموهش ثلث ]لنعبوحال لاف ءريغض كلة مناة ل نعوض اهحوؤ نال

 | نهئادذ عناب اعرب ازبار عون يعنب3زعو عزب بي ناثنث دا ةضحل انايتةمركنلنالل اتت دارها

 مالتلالَعشادئع فانوس ازعش ادن عناؤفصزعنب حن ازعانعبسير هش ل وجلاء شبان لع ث ادعف

 كيا زن عالاسازبازع تلا تمي لقيصلادابز نرخ اذ ناخسبزاشادبخنإماظلا ل ايي كلذكولشم
 اا ا عرعر و ا وا

 اضيع يزعةنلشلا أكو را له نماهلفزيغ
 و يو ص !إ

 ار رهشاطمرا اهجوزاهنعؤول ارحل ةةعاهتدمل ام ثول النعهتديلو تعالج نعم لاسل ناكل امش ادع يلازع ٌ

 0 اكبر ةئلث هقلطلا زر :ةعاهتتعل اظفاهاطب نادت جو دهن د يلو نعال جوز ع هتلاسو لا شعم ُ

 ١ شادو ازعقرلادوا عد! لا بسب نعاج عت اكن الإ, العلي اكونت طكنوااتضتسالا لج | اثم | ١

 0 اهل ام ديس زاكاذا انه دّيسْنوممَو موو شوسعَو رولان الواي نال يلة لع 1 1

 اهتضاويرمءَو ال1 م وسم يحل انللبق
 لل كورل ةيرعشلا دنع نوكيلعيل نش لحس اد بع لال كاةل اري ىلا عاش ن بن ادعس ز عدا كفرت

 هنهابعن ىف عد لا سي |كرهشا ةثناؤت عفتني هلال لنا هقني ام دلوشانوشنم |[ ص
 ؤ اهني انحف جدال ملضاح داد اج ثائجوز أوال تيس زمنا لَا نع

 د الاي عابر يشب كمل اااطيو ثا ةريشعرهش ا ةسراتلاجوزل زيت شن اناطاطبنارثا |

 ظ |

 اًمالغام دلو اتلحر نِمأ ايحوزنةنماه بلو ثايك دلو خامل تناكلج رع هنل اك انتل ل لعش 00

 | قرهس ا ميرانتيلا جزل زم حام اطال ل اناؤب مزيت نإ اًماّمأط نارثا ام لتس ىل انس < ناملجلاَن
 -ذ .وفطأ وم
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 كاملا 22
 "1 تردد عانويشلاب هنمقرشاالامدارةنالاتجورلازماع دلو: تلق اكتفي كلل اب اهاطيذ ميا ةوشعو
 عمان بو: مان نينابمزعي دقن لج عسوحاز جملا بيا بهك هنأ خوه ل امال ام عين ناف

 انس نيالا نع ا بيباونعروناهسرااهجوراهض ذنرتلا:كولملا:ةعاافراتديِلَع شادئم ناز عدلخن,

 اانالازاع اتالم ةدااكعوبالاثلافد انماط لاظ ةمالا الط زجاتل لمن ا كعانانل اسلاةريسيو زعم

 انص|| نعد الا اتهم مهنه ن | عزمشع بمن فصنورهشيا اطل اتمالا نمو مايا ة سنو نإ هشاوحوزاهنع فوتو
 | ضان كي امو نوعبراو ةسمج الل (قلاَسالا قمل انو مانا ةسمخو نارهش ثاهندعل اهحوزاهنوؤوسةم

 زهر م | روسو ئازعوشل لها بسب .اهاذ لن ةليلؤطبد المخ خالو ةمالات دم اثرا تلاياشادتعد :
 ١ ١ راثاةسخد ناره اهن3 ناهحرذ «اهنع واذا ةمالال اثرا لالمش اد كب رع منع جاند ليج زعدحاد

 ارنا يدم 0 أ تايم لعن نال لرايشالا هلم نويذهل اق مجدنر ةمال اقالط باب ملا انف ذيع غدت(

 4 م تاعشدذ مك :١ ليم مدعنيةهزعرافصلا بمن ءامالاز مرهق لع رخالاداهض جبد اكدالانالا
 0-0 | ياهلا ملح أبيب فض ث لاثائجون اهنع فوت ةمالا:قمزعبالاَسل ف تلالاعشادكت فزع

 4 .ةقلطمن١ ازاله انرا'تل لو ضابل إما ازمه يفعل زب قع عني حن بمن ىزاكوطو ىوارل امد وز ةلطل الع
 م” عما , 5ةةئلص مالح ا ففمرعلا فخ نازعدجا بي فضنوو هلت موب ز ع دمق كاقاذافناثضجاهتقعد
 ةعيعاياسح اذاني هلا ذل متو | ةضدل ثدبلا اير ةرالادشت كلاي ادبع بالك ذات
 يلازعل ا نيم وح را كي دبملل لل كناكاذا اني عمل مدع يالد نيتضيحن ا ةلكازرهط ةدحاؤلا

 نإ! فتم مئاهجد ذاع ناس ناغضجح كاب قلتله ةعوششنتن الشم مثل ةمااذ رتل شارع
 عع ةماذ الم ادع يار عم زم زعز زمن ا عول.ل ارعيج ١ برص رهشا سدا اهتدعنافاهتة هونت

 | كضااهتة هوم نام ثق ااذال امفاهت ترمس رلو امون يلب اهملطا دس منعا ٌتاقيلطت عامر يغير هلو مايرتاط

 | 1ك قعاممةدحاذ سة دحاذ نيئقلطت اهتلط نافةّدمل اءاضَمنإ مسح ااهيِلَعلو اهَملطىذلا ملازما ةّع
 : 91 كح اكة الاف تلالم ادع ازعل بج عنيد ١ بمب ةمالا ةذعاوتلعواهيلع مل رس جرأل ف ائتدع هاطصتنا

 3 اذالأ شلع نازعتعزم دير أقل ازعالاف كي نعنع بسس نمل ءدخت تلا نةنعا تل طظلمد

 | لنيل لحنم نهتلادانماح أل :كواملا ةدص قت اهناف تقص ةنماهت نهسب ثد تانتكوأ ل زلط
 نصا ايزي وتس انكر تلا ذلتل لونج ازعل نمو وازن مزيل بيانيا يركتلا
 ' بكت ازعل نضغ نزع ةداذذ ناز بل ملا بتنسابالال ذهل قماح لضيق وتسج نازفالغ عجزه
 | : ايسر نال تاهلع قلم ازجوزج دايت ةداحباع بليل ذمللرللعشاد عازعةدانز دئصزع

 ظ :, اج راهتتعان:داج بة شاطسد بالالم تدك املس قابلا بيبر الفايد ناب

 ظ |هلثته أو لمفي تارلوبنمعإ ءاز ني ناملون أ ميابالخلشرلن اونا نايل نايت

1 

 نا

 4 د د مج جب بس جب ريو جس بج

 يكررها نازمدازدا' ببيع هئازيطعاكك تلا ذاك مل اكن الطل لف نيم َكَدَع لع
 اليانمات :هاشبنم لم اهيل لم اهملطف ىاوعسن ثحت ثناكةساوضبزع هنل اسلام ل تل له مسج لزع ةراؤذ نع

 | همم نم سلزمو لا هيلاؤملا ةسوهلادبل لعدؤبا زا نددؤبمغاعرنالاما انمالل كلام باكل لما نالال

 , نإ ق موب نومبراو ةسخوا نائضيح ةمالاءّدعاهتَدعل اذاهجعزبت نال اداذانا ادع امض كفي ذذع حرطب

 تا ويم حسدومجو يووجوسيودمت د موضي هم
 ريال مو /

 حج
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 ةناوعتل زعلت للمهن ادبعايادذ سل جبار ويب زع عذار زع فهم نس ايمن زع بون !بميوزلا
 للا ب ينعمدانساب [كارشعورهشا ةعيدا ةماسملا ملا ةعل م هن قعان فاوسنوهواهجوزاهنع ثان

 ارعتزءاهتن مدهش لاما شل ا اهجوري لس اارصن] دل دم لس ]اعدم :داكر نيإزع :للاذ لف اوه لماهتت دورت لانس هجر اثم س لفاوصن] دلو ماذا ل اعني لزعن زم حنع باد نا

 ناجل جنز ناد ةّلع بيبنمأإو ةزاخلاث هلالملا ل أيبويض جيمزات اشدالاذاثتاطل هذه
 رجال اثل ايلا ةرادز نعرككن وسوم نعل از: ل مزج ملا بيسركم انيق مز هد حازعتع |[ اهل
 هىرقثلثلاوراثلل 3 مزركرخالا اهقدافو اهقراشف لّدالااوجعز ءامن ثحوزتو ث دنع اناهجوز اهيل اون ةلمإز عا تاع
 كلذهلاف ةلدع دحاؤلكرمنيت دع شعتاول زراثلا تانلل ذوةدافذ ل اصوله «رق شاب اهحر قرب ةسيامغاد
 اهياونةلماو هباطعاضجيزعتدونعد نزع هيازتلح أك نابل ةثلث تلعن ل نونو ذمجيوب
 دليلا ةداذذ اهليغ نيت عشت نا اهيل هزل اً لاتزالا اهلل اهتلطف لّدالا اهجدز علت رثد جيت اجد
 اينما طا يسلول رز ايلا كحل اطذع بيرم أي هسا تساهيل ننابمدسج

 اند له ةءلنخلا:قعلا لالش !د كعب |زعر يبل ازغوركلاد يزلزل هسزع ةلعلا
 دنقل لال ة.قملانمركىلذلا ةقعن ع. تنل نجلا اس اة داطن نعنايازعاشول زهد انفال أك اهال :

 ةلعلافر للم ش ادع منان نش ادكعزع دايز نيةجزعت انس ازعدبح كة ملال نزال اواي ف
 ناؤدنيدواهزهفمج هيخازعتمان:نازعدكح أكل ل امن عنتل مرلاَسولااهتالاطاماسةاقلطل تقع |

 كيبلارهدمس بيب زئرابل الز يتماتحلاواهّنب ف ةنعتوثقلطلاةَدعاهن3علاث لئلا ااِلَعْش دبع فارع
 ةند نو ئةاطلا : لع مولا ةمانهلاوزئرانلا نعل اناس لَعْش ادئجل نعرض يل ازعناخس نب |زعرش وي زع

 لاذ ناالاطكشس م نكسر حم تسون هنود عضتججاذذان وذ زهداذنم حل يوب نيجاطذاندي
 لاف تلالاه فيل اع ةراذذ نعركين ازعداعسلا ب امدفعو جالسة يخل كك ه ضل هين اان ةنم ب

 قرف اهتداميز لعلم هاش حالو ةمالا طنين هاف لح أي اًموبطسداو ةضيتلتللاةدع
 ةعللا0رتلاِلَعش ادعو ازعتءافد كي نع نإفصود الز نيم زعم ايس بزعم كض خشن تلا هذ

 هبعش ادعي ازعهرنغلا دان هقولازعمازعتعاككال لام ةعتماملاءانهلازعل تسد كو ةنننالو ابو كسال 7
 هيلمشاد كي ازعت بلا |كاهسفن ثتش هتاف ةملئ لالا ةعتمزقلط ملكي لع اطاْؤَص نينوي خل ايلا
 نحمل بيدا نال :ادجج بار عول زعربكلادبعزعزلزعلوسزعت ةمل ميتا اقل لما
 اها قلطناامافرهشاسدانضماذاث اقف ءاليال ازعمشلاس لارا للمس ادّبع ينازعنانس نيس ادع زعوشنلا

 هتلاَسلال]ِلَعْس دبع فارم يزعل هل ار عناؤغزعانع بيع نلاثءةلطلا ةدع قنتولط نان كوين ا
 كيالن كاسمافءافنانةَملطل است اكري] مان دتعافالطلا عزطناففقوتل اثرهشا تسد انضوتح لمان م] الجد زع

- 

 وا

 رمال هناا
 دا ان ف ءوزو )كير

 كراش اهؤ اي اهتذع
 نحن نحب اعلعأَو

 الع اءارعل ردو
 *أا١- اثنا

 صك

 . 03 اد 1 هج تت تع مح 3

 يَةَقَدَصمٍء إلا تتينمأو اهكس وهني عرفكال وذل لع يلو ةنم كتاب تالطلا مزع '

 ءاشلل لاو: قمل الث للإله !رع ةرازذ نعي ةءدئاشلا أك كم عمال رد 7 علا |
 | دهابياعتلا كنتملاوءدمل لاف تلال ونجوم ةراطذ نول كجنمز كك ازغلسا بيد تق دعانا 2 ١
 5 أ

 ناإناييزمةونح اونلكل امد حاؤ عش عضل ضاح اهتاطعوا ةملف لانا مِلءاَتلَحَنا كيو هيبازعرغمج
 مجدي اعني نهلاف ملجأ اكل ةيذاكزالاوكَدص ندهن نان ثعداا'ليوشم انف تاكاؤضبح

 022 02 2222 2 2225ه را 22 2222222 م ل 2222-2

 "اره ه

 || ناقفتويل اًئرهقاةميداجرض نإ مانم) !احنما تلال ءهارعابانلاسلاوصن نعني عسل رعينم بمن

 .| نافوكللع ةريخل باز وو عن بة زعدجا ب ريغ ازازع هيلز عدل فَي ىفوكسل ازهياذونل زعبل ازرع | اخ

 لا م 35 2 3 ١
 قلن لاقيت لع ش ادع ينازع لان زن نس ل عدازملا بمب ءالمأل أءأربسأ ٠ تتعمأم ان
 | تداوهبال سدو ل أب ةضجركايابساةريتسا نارماظوا مورست لَسون اجل عْش إل َصش انس ىداثم



|3 

 سابا م.

 ا ألا 0 مسلا تييشسسسسسم

 قد راج ىرتسإلج لع هللا ل هضاع نعت عرذ نعرتح اهيخازعن يحل بينو دعني لزعة قفل
 نيم هداج لاب جب مانا مقياسا

 انصأ رمتلافر الدلم شارع ارعىرسلازعئابانعينافلازعزيشحلا بر ةلبل نيس كوم هنو شاعذلاوةلبل
 3 أ مداح ولعن عن انازتيداشلاعمنع بية نيب افخل نائم رفا زبن دو اضعيدو زاجل الشي
 اما تبا بتي نابل نور ائبخلان المن عوُموميل بولا الان نعرتلا لم شارع اباتلا ل

 | ليلاس لزم نارا نيل نع هللا نال نازتعئ بارك مشالادمس نوزع وازع
 | هاتالهنمكو ةضّجنول اوقب ةنيزل ل هال انويابلاَت ىرتشلل» ارتسال اى قدازعو رف لاف ءاؤتسااهنم

 8 اضل احل ل هسك ناكر ةضِح نولوقي هند م ا افضل انا تا دازجتلانموناشضيع لوقت
 | له ةماقوت الجو زمانا كج اناا فنالعزم ةدان مكن وتخرج ابق مزاحم

 | | ييعيع اك ان حتلك تان ناالامزمثداضم هم وتسا إيلات نزلو نايف نوداهنم يي

 | تزيل باجمل ةةتنإغ رق راخجلعتْن اك لين ادا مولا

 انصأ لاه يطفلازم بووجز )بتي شن ىمضاطرتشلانوكيرلاذاملاداهجانم , د لنجوفوامأط

 ٍ ياختي غون طر مانيناكن اجادة عديد غلاء ادلع ادعو ل:

 ظ

 آنا | نابض م انمزع عزنبازعسس زب بوقييزعرافصلا'بيافوبتسج ناطق غل اذا ندهن |]ض كلغ

 | ١ ةطا0 لاطلاةهبمانلسج لاثةلظس نعل اان ان دانون اتلايلتش اد ازعل لضم لاث د مز شاد
 (٠ ١ ةنعلات ناني تس اناهل قف نان درا اطال لاخلا ةئينم كس غ.ةراج ث رشا اذغ كلج كيل الس

 رم عي سس هوم بي
 | كاي ناكول كلفكل انغام كرف مح اوش اول كتف لاف سابال تل الوعي دحاو بن ثعمسدت كاف كلعج
 ْ [نفاهعببم ثمل كلذ ذ طر ل جود مهل ليوم ول مف هسا نامل جرلاوناكن ا ل اخ لمت املاقهيمأن
 ْ لاا هزعن اح ع قرب رعد قمل كك ريف هِتايقتح غنم لج دق ىلا ة ياخ قي نا شل ترلل بعا
 ٠ْ | ١ | ناةدي شاه لاف دحترل اكن اف كرش لامار ىرجتسيلاجوزاهل نكسولو يداه ىزتْس لحد جئلاس

 | ا أ لست زها اكيوب نيمو ة فنا امال نيك ذو كذال ها هيإ جازيبتسَوحءاملا لالخ ام اناوُص
 ْ | اهب عنف كَ َع) ةءراه ل مرسلا ةاهمو فوت ااا ياه جاهز كيرل راج ىتشا )جة لل عاد

 ظ أدين د ل غد يشر كفو كل اف نانا نيت الم للف عاااةبمديد شاملا
 | داعار مام عكس نء ازعل زعير ازعتج# تدان داب ثن الحتتعهلاملانلزمالعلا كيةلبل

 ا 9 ممم م مسوس

 ان اللعوزمهئلشل ازع زين ١ بر هنا[ تل ارجو زعال سنين مل امهاهثو تنال ن ابر مأمالل اخاف
 | نائامنااهأط لو لع العسل ] اا يَ فوتبال ةريغص تن 0

 اما ؛بسائن اي تملف ئمهطاذا ل امر فئامج ,هورتيد اج ىزتش طر زع هنلاَسول امة قعلا اهبل ناف ثطترلو ثعلب لم ثنا
 أ اهديركلل نام اايبلَحت ياللا |رمرتن الغش اداب لاَسل اعز احْءوصنمنمن ان رعمساعل انعم ا | |
 ْ اص طممهتح تاتا قف نداحاذ 3ث ]تالت طا اس قاصر وغم از عرايا زعل دغيم لع
 إ | كيباولا ةيراخلاؤ لاهل لكل عطار ع يفز موفق ازبازعنانازعالاةطخزجوتنلا بي طع بل أ

 :ءاشيداج ىرتشإلجر و لاتواهيلع عتب: ةعاهلع )لال هلا ماتش اذا اعلترلو



 [مالتل المس ادنعابانل اس ل انىرمبل ازعن اي ازعدانسالا اذهب بمب هيلعٌئننالخ ل مشول اذاغ لعفي ناءلون ناك
 اذا لة ممتن إ | تاهتوبتيبوح ةمالازملجرل ]حاشد اهت لع امضي زن د هاذا ضحلا غلبت رمال يدا ارسل ]جر ازرع

 حيتان هئاادكوزعدارد از عدم زعزع اكر يطت ميج حاج ةيالز ميتا واهل تعالو تضر او ضيح ازثن دق الص
 ظ | الريل اوضحترو ةيدامجلا تشمل تل نعي تلاِلعش دبع | ذل ايدل افنانسنيازم ةرنغل از عامز يلا لع
 واوا طرزس اطر نجا رمان يويانم نوال يسن ناكام

 لإ سخن عنج ازا زععتلالع بمن كنا كاي بلع لزنال نال عاق دبال تكن ان ديادشرمالاذ نالاقف | نص
 أذ. لاو اهيتاب ناب الغسب ىثد نان افا لول قالون اسس نمةمالاعر تثلج اف لاو شل لع ساد بلا زع

 |لافويصيوإرعفيقرتسل ار عوسعزد امجزعزن يش بسن عيب نا نئربتسل نا هياَعل اشف ل عزم ةمالا عيب زجد

 | اهتضهلنق# يع :ءاهتتيعرل نا اهبحاصرعزب ومال ج وهو ةتداجب اشر ا لتل للع هش ا دبع فال كف

 أ ارضي اجي زال الك ادب رميح زج صنايع عني بت
 ١ معزا مجد وني ةراجازعلسلا طعس ابان اس لاه بغعسازب يجر ع نع بي اهيلَع ع تنام ابال رهط

 | اهجةرقيالو هلاقاهتمالمق تال ] ب كقنيتضيجب اهئارعتسان اذاهثاربتساز هبال مانلنذ ريا اطأرعتسادعرا ١
 فا نرزعب جناب اووف ةيالش ابك زال بل ةدان ناد كورجساثل اشاد بني هو
 00 ازعراناطبلال وولوددش قلد تيرا

 اة

 طا هيزش | تالازعتنل سل الل العش رع يفزع ةءافدّيعةنلا أك دوعا نادم اموَكلذ تامندقاا |
 هناذؤيناناوجرا ناجل امض ىدلو موسغن اهض وانانانم ديرما اسيوي اهتلحال اهراس راح يفانلل غزه ]سلا
 نعي ناجل حالا نالد اول امتلوق ةبرمل اوركت|رجانكلم م( لاءءال ناك ألعب كلود كفن

 اهبوتني :ديلول الاثر لَه نعشق نقع زتسم مز نيتلازع ديال عقوسزعةتملا اك ملح | ٠
 رفمجيوال نقل يمس فلز عياثرنبازعداعسلا بي نعل هس كانه دلو عمت و حاهبرتيال لا: ص هدرا | نص

 ديلكنطت واول ةريدَسلا يراعي ارتشيت تلق جمل انو دال اهنا ]جال ماجومو ردا لعرب ]يلا ئإع
 | ةدانذنعركن ازعل ا ضخ نازعيج نمزج كفو: نلفؤلمتاولش ناكاذ اكيد شاؤومالاذايئوتسيءالذسب
 دم ءارعتع مزمن يرتلاة كلذ لهن ريشي جلا هيرتشإ م ا ةراجئازعر تناله ضسجابانل املا

0 

 تاكتلع جملا ذاهسقنارأب اللب خرم عرلاهبعيدت ثلا الانا هي غايتنا نإ | جاري نلقي

 ايا ناجاذاف مايا مصدرها ءسرا اهلبحى مل نام بمد جفل اكد اكل ل اذ تدران ا اهنممل انف بحتن كا

 تانتمانمامو إما نال اوبال دوو قيدباعصأد ةولا نان يذلا ذ لحارس ةرثعورؤشا

 زاك جيفلاذ ايس ن اسال لوق ىلا السيم ثْدحلاددص هيي اففازم الغ ذ ام دلو وزعيف عض وحا هل ا

 كلزلءاورل لقستف حرف يروا عددا ضرماهشطرستحا اعرف ةيراخ اتش 1 تل الع ادع لال كل لاق ةعافدزع
 ئماهضاهط مترا امتد امل ثلسف كلذ ننال انف سن مواونه] بحزم ئير اال اذاو كلذ ىل زون | اهموننشيلتف

 زغضمل تاع لايك, زلاف تعتواذا ةففطتل ناك لاشن كن يل الجل ةفطنكمفطن ناكامت الب جزمتللذ ناكولو
 تاكهنلااهقوزاواروش اهمدطعمترا اذا ءاود ايمن الفئه :ئلخرل جال غف نمقواذازهطنل ا ناورطسا ءاًسانملامث



 2 اح 1 د 2

 !ااهبرتب دال مر الماركه كذ د تلاه اعزيوضءازعنايلزعتلاضفز عومشلا لع بمب هيف ثت

 0 أانص بالسر عر المهر! نال لاف ديم ادع نمر عوبعنبةعزعراهصلا بميالل اناهبلع عقب الح

 ٠١7 ١ 5 ا | كلابابخ قب ةمزكل لقيت اهتلاف لح ري سافيزنباللاث يذلا نودن كفاللااطاطيا بجو ديدمل

 5 رو ١ | ايا هايف اقلاع يعج ع ميج اب 4

 فيلا 1: هنادي زياوخزشدالد نمضي: ءادل ولاول جزع ش الام ثارال ل اوالول للود ها ارخاوإللِين
 1 (ذد دلل 5 واومالو اض دلوب لل اود اضنال اهمس و المراغن ناكتال ف ملا, وتو كو نوت ررلدولول لغو

 | ملدزاوكسلع حاجا انكر الرا اوغم غسل نامت ددانأو اهم حانجأ ندوات انهن عضازتن مال اضف ادازا نافكلؤلشم

 نهلج ءسيؤجز يلم اون هناغل .اعنالو اننا لسير علا ثوري نول مبان اوما شان فول ايان

 ينشئ ورضا ميزا ءضرض توا طت ناو ن ورمي كتباور ماع اء نضر وجار هوت انرررعضرانان

 َنيَححْلاََس ب عاضرال نإوعل ل انوكين إ نواه ضد وبال ااه تاءالا ثمنالوا همازمالا عضتيريملاذا |كنهبلع

 قضوا عاضلا ةاعوصنالا ابدع هبمَوم دل او مر لولا ةّمفن نافرهجادز| ل جالى انعضرعئآعتموداذإزل هناكَ الإ لف

 لا ويقف نوكيرم نال جول عميل اماوميل اشيا ذهل مالا دلول تاما راش لول ماع لوقؤو هنت زوجت
 ا رو ١.١ طيارات ةجيدااهمدزاةدلاهتانسالاهقحر رن لاقسام فورملا وكركم زلايواطلاكجدنذ
 ا 76-1 ذ هللة ولغ ريئربل امس بلطتوادلولااهفلا مدس ايبوميياطم (ننيغو ل ئصاضرا دخت اطل بسب
 ١ ص 1 24 "ا | مرا نابل ءدلوبرتإ ,هداما اًمضالدؤلوماًراضبالى ال دولوءالدمضّيرللاررضيالثإ ا اذوخ ةنم اهسفن عنمقوادلول ناش

 ١
 .؛ سارا .ءرزصلا| ٠١ لملف خاهعانجتل دا لعجر ام اثيش امني وال اهمركموا اهنلاام دس |ةسورتدادا ناد اضرازماهمنيد اهنمصْرب
 امس, رما مهكر سما | ١ ةييطفلل ان كاني ناالالوهجا مول عملاق + جوعل طسواذنيالو نييضولا »ع در يخالاوعل او عضترم الاف فشلا
 1, اه ناو اد تب |.( داك فس ل مسشرادهعتدا ءءانغؤت ناباط دلوبللاذوتقنالى اهلل زم ءانل اور ضّيونممراظضت نوكينازوجي
 | يل رد بكرا ١ عظتواالاض فر موهدرلامذ ىلداولاهرخَور حب ناكا لس كل فل شمل دولول شدا ىاشراول امد كل فوغ
 نتن نب نساك ٠.١ طرطوس رطب «ءاطعا مداد سبع نصا اركد الدال ى اوك الولاوعضتتن نالها ازمدنولا
 1 مغ لاو” ”اورلا و ظ ١ | طاع يونا ارمادا[ ل عاضرالاوبد مده مالالد رض نر وجار هونان تاني دانك ايمحر تالطل لءازمح

 | ليتل نو نا اع ءاغالا مك بو بيريص مسيل.

 27 0 نونزعدإ عمي يِمددعارمتعاكهمازطب خلطت يناثلا اواضكدب كتمأ قفش
 نسب |١ | ٍةَساْمَملَخَي ا سو ا
 ض | ا الاوزان الاون مترا اهمال سار ملت نابل ةينمزنإ لازم داتلش

 لاجل اهدحازع كوز عزرجزمو دعب داجزعن يل ازعدحازمكنع ا ءاشنلاو ويحاول ه ضن اَصطَعاو ظ
 مراد رئت زكداذز امو رهشا عل نزدإ جك ضيمل ان افداذإ ويسر واس د

 : ةىيونككزعام كلر متن زم اهلمح و ثادوتلامايالا قع دادزناهتافاهلمحفيصل احلا مدل امل اناملك هسا
 امتاوضازتسالا هركزنومزماملخ هلل بال ىنل لعارمل الا ملصق ضن امقوقش دادس عضو وسحرتانوا مانا

 دحإر عزه اكلَحووَتبَو ملك هي فرملامرلاءللذر رمي شانغ ناستنل مايالاكلتد دعب داذززت

 مجيلا> نوكيززطلاناراتنئيدمحوباذ اة لوب اننا لعا : يلح اابانضمم لاق رمهجم ننس اعلا ضف نزع
 + باينالوغف نيا ااهركل مهن ان ميرهشسا تعا ؟ااكازاذ موب نيرا ع ضمويضن موب نيعنرا: لصوص م امون نيعترا

 انكراسال زرت اينو رةزراعو هلحاا صر نالوغش اْوْماَدِصِسَواعَسوا ناقض مؤ ْناوالكو لا
 8 ىو داوعؤبر لما لضرب اسم سلا :ناسبوست جرت هد رز موج اكس هند اعبي جالاهطأ كا ذاعمنسز بناني



 1 ا اكرر
 ةقلخونةباكد نيزي نايا اكد نال اذ طدعوض ولا بكبو اااه قرا ةداببج ل هلع نيلنال

 دلويدولو مزكىوبل اثينا ريل ارش كما! هوم 3 ويعم ةبوبروهتيدو «زعمرامفاو ضن ال, تدهش ل حيتل الع

 نتن اطع را تال ل امذبانمزطوخنل حفؤماوةرجتلاب قاوم عقبة ماو اوبل ناو ةرطنف لع
 ددحازعتعاكانذل ملا غوابلازعمونم هله اناؤسا انجزعا تلال جا امعاوركاذد ازعرث ضنا ااهمببم

 هيلمدخا اًمولانئطتل و نادازا اذائلامتشا تاثر حل |نعةرادذ ن<باثدنرازعد !مكلزعهسلزعإم

 0 ا لا
 ة«ىوتإا و هلو

 ةاايزبذ ناضقنشا بان اطالا ل ناقل خال كلس انمي اكيت شمت ورع دجاج انوي

 و ةوحلاحوراهف ناؤقنف املا ماحداكل اميل !ءالصا ةيالونلاةمبادل اعيتزلااهفوحرل ملا نالاص ةرملامثنم
 ا از ناو هاتف انذامزطم افامعيججو راوي |عيجوومبلاوعم اكممسلا ل ناقشو هامل

 هللا اكسر اهضدانامذإ]جورعيش اجيبخ لاقكت ان تراي نالوتف نا <كانفاذ بلا 1 اليرتشا مانو
 مسوا ايفا ث مو هل جاد هين ديو :وثص حولا ذ نايف نازل ذ هما ةهج عرب حولا ذافاثهسؤر ناطفربف

 ننال عج ع مم وللا فانمعيجن انكم اساء طمن ل ايناشيج
 ىلاماندلولاجيرخناوا غلب اذاكر. يدان ا]كفالاتالذ نوكيال2لطناذاتعابعفلاتهمازطبش |ٌماكَس اهم هينبع
 ثعبلول ليات ميل يضل ث جر خنادا غرض ىرما هين نان عوضرا لإ راح جري و حت بابان كلاملاش احوا مانيغ

 هتالو رطل النساف هسا مسار قون الجدري بان دلو اهنم عزف رنزيفرجاز لل اًفياكلم يلايعش
 جتا الدلو تساهم عزف ىزاةرجذ كلما ءريؤ. باذخ اث جوالة

 عاباطل ال اطقس لع ناب سليم "لد ٌتاخةرملو بيسواهضلو دسامواماتارج اهنا ئازفطل قاغنانايب

 الان لازما زبد زقاق هرطغزعت اكل[ دامجسواعايلَع ةوهشلا اقلام
 ناوي لَن امزلالر ةويحن اء ءاقبل لغطع فم ةّسابإإ نمل لزعتي كة َدَملاءورل ا: فب نالاخ دي ناقل امس

 عرق ودل اراكذ وه تادبل او عبو ةع عونا اهَرريةانيْلإ لانو ةدامل ازع ةدواهتاوم اكن اللتىف ديفا
 اًعيمجائاكاْهِلَعنتلختلا اهتووصتو اهتيصان ماهتالخاداتاْمصَو هما اوحاو وهز عةيانكهناكدما ةهبج وللا

 ميلان ةٌمام قفكىلعكللذ بكيت هما ةيصائرمايِلداول ادوكم نفي عت !ئاوحالا طبقت اهتاواهبلَع يوك
 لاومالعباةندبلادالعتساوًيادلومو هدالعتس لست ندبلإ طر غيفياننأ يور موج نا َكلذَواهنبَو هدب نوكت
 ملاوحإةلمتشعة ثفيح اهتيصانم هيبزلةزمدم ءامب اوقع ةيرملا اا مسالا الخلد هتاف نيودالإوسفن
 نّمالخاو هئافصر ويلزم با كدتتسر »ول انك جتنا نحوس ويح هبسا يا _موعأ ةينالاوةمونالا

 ملا يف دجرلوخد كهل ةديف هناذص ءامفد دس اننل هبائثرا لمشاكل اراد اهلصواَجَتلترومسو نيسان 0
 ىتعلاوزخإاءارو كل ايو شلاوم| ل !مروعشلا نان ماسر تزال ككل عزا اراتخالاو ةراغسل انافَصلا تابسالا

 جنان اسلان قرش |: ضنا نيج نعزي تل رع جازعتع كك ول هس ياقبد ريما ذو او راكتنالا

 رفات التايم ل هناا يخان انتل ةضاثاعاجرضانايطز ول ولخاذش تالا زعاتنالع

 يعط ترانس نالوةذءاش كلذ ى ا لالْوقضوناو كدا ان تاهو وصفك هنزل لةيقواذاف تش

 تمد العاب انبامالحا ل هت لطفا ةثلث الفن هل صنم نكن ةمتدد درا هنطبف عضويت

 رومات ثمن كمن ]عالنت اذا 1 ا ل ا ١

 ع قرعلا عج اهفوسلا سووا: لنه تكّمفطمو اكالتتلاللا] ا



 00 حوا
 ستمر عمل
 1 هت امتع نوفا 0 هاي لل تيعمل اكل ذاهب انس فوتلا: ءرسنز هند ءطشن اتا

 مناك سيو شارب اهراس اف ةرمكلاب يشلا عمج حاملي بوغل حلتشل شامان لب هيفزمذ شفي
 لاف ناملاه شل مداهيج ءانتشا ل اذيطل ةراشاهيشتلا فورم انا اهيل نوتكماطداساو» نوي قسد اهنوطاخجاوناكا

 أ كرا اذ ندالولا عجم دس اة داولطت خل اطلكتءوهتلاو اون عضو ل فسا عاجل زم امال نمي
 | افي شال سي نإ] مهنرع اءاجل اكاد ك مج تلو غ معو الكت لاث عمضدإ | مدان, يغز عزب انعم | ْ

 | . كلت نفت ا نيسراو انتلطتليلنيكيراوا فطنة نيبكا.تافركوش اسرار سباع اْضاَس ]كدي

 ير ان | هبايعزيماذمو كلذ لامن هن تامامودءلعا انيوفزرانمتيداب نالوةضز الخ نيكلم هش لع مثرهشانضمرامانمتأ ْ

 ” | | نمةعإى ضد نائلاوننةرزمجفاكلمم لاش ادت سوؤخاثداذإَو حم مازطبؤباستنلازبألَّهلارظني|
 ١ مقواذا لتبني ا'هزعسلا ةدادذنعباثد نداء ازع هيا ز موتة دحا 0 0

 0 روصواوا إكس انبوب كامل شا امهللامِفَنِمآلْخَر هشلسيناموينيمراتلف نكتدانوب نيد
 ٠ ثعبرو راند اذان نم نييرنلا ذلكم ن خال نالاشاَنكآو اًِسَسواانَمْسو هتينموةذددهلجل نكاد |

 0 هنتي يشةبنلا نيب كلما ةجن؟يضرالالا عيد تايلاوفف مز عزفف عزوز للامياككما
 ٌْ لاقت مانطبؤ دلول ومو جم سسوس رص ٠

 نع مزإمنعناره ملم : مدد كراب

 | | هماهل| تا هجتا دم طش دل ذاداذإلوملان لع َسْش انور لا لان ىراضالا ابراج
 د درصم اكوهف وضل انبزح !ةئهكذ كل مقذو هبت لم ادياهمازطبإت ازهجورا'بونانناكناوإ كد ناكنا ظ

 ظ ملهم انتْض انعيض ءتدالولد دل اقول املا هب الثكهما اذن هىذاتمن ةردلا الفلا ةرسىلايرمزمءاطج طوشر

0 
1 
ْ 

 ءلددقلا اخزلاعطتنا انهم قسوة زد هلجالتكيةريقفواوضوافوازمزمدينسواوش هج تكتمل

 نايلااذصررطع لو لَعوم نضرالاةعفواذاف جفلإ|ّقهساراتسو ةرنلازماعزف بلناف ةرجز هرجز هما ةرعسزم |

 شط اءطت ال ]طم د قيال عوججب مدلج نع منول ادي ازيلال زم ذل دجو دي هتسمواةقشموا جيد تبانسا
 دربل امل ابف «ءا لذ مهلا لة ذشل اوت حر ثا ]كو شا غال عر ديالو عج وسو ءافنت الإ لعد ديال

 دق سن د اطجّيركاذ لت عبشاذا عوج احلال ليي فطعل يسوي اهحورميدنت داك ئسفنب ١ ظ

 اًمالاهصنكردا | نر رٌنْسِفلر دن انمونزكفشا» انا عضراذ وحماس ب زال ذ مام ط هيدا سهما |

 نونا اوهلشرتوري د هننككلل اورو كرم تاثابلاةثاط شل ان افالارهمب كلذ عموم متر هاو مغلاكلاثلاوأ و

 | لالا مَ لَل افغب ركع ذ_ ناننالا بنحو ككل انت طإكد دقو للا هيبين الا كلاهوهفرسونتو هل ضن |
 | اوككتااطيعندشلا اعل دمضْمِلَملاايااحنئ داما  انّملخ منيكمر أذ ةزفطن هاذ لَمجْ مني زمالال سم |
 ديه ا لان وثعت هيلا ءوبركتام نوت كلذ دعيركتا نيمار ساراس فرخااًملخ ءاناثنا ام اظملا ْ

 | أَم كالوس كف :دالول اذ كد سب ءايصوالا)اسرَكلاخ كتان امن هقالوُسر أن نتف ىرانشالاهللا |

 [ةزمنوف ولع ءانسكرال او ءاينيالا نإ طنعاتحرذالا لجبال ينجم ازع ار يزعنلاسدتلر اجاب لام ءايلم لاو ملع |
 امد ل شوه تك اهسر و ك١ ماوظفح رهام بط امال صار اون[ انتل عدوب هالحال

 هراوناةر است هؤاْملْخَر هتريؤ همالعاكمضرا شا وعمال له نازعز رتبي احا صوب نار عزج كرم اق

 ايش نوكينال سائد أن طعس لنيك نرتب عدد
 بنيرازع هيسردعاك دلوامابشو ةإ مارا كا نعمأو باكو ثدهلااذهؤادال

 هيزاكء انف كاسات ذا سس ةسداعرل نا العال كعىارعؤوو ضعفا زعور عزل از وعؤلا



 ل ” يدا هكا

 !لبع فنازعن ]زجر ]يعي سفر رن ىلع إو لحاذ نيزك سيلا نوكيالو عبدا ذلتد نيشاواد اهحاودلولا ا
 ةلاتلاذ َناكاموماللفىفال اذ ناكام شالط ل وال اذ ناكانف ةبعوارتسر | جالا َحوَرعْس اَتالانراتن د

 كم2: دلولا لال اولا ثقتساناةفقل نادزل]ملن يلوم ناكاسو ةمولاف !
 لجلالعجيرعش اةعبزم[َسورلارئِاَعسإلَصَش انوي امي ل اناث لعْمادع يلا زعشبرالا كت اودلاذ | ا
 هييرلولال نوكي ناعيا ةداعزدلاةلشل اليف عجف ازعرب سن عوشمل ات اهرعةئلثلا كه دلو هبشانا | ظ ا

 الكاب ازعلج نعنوتمينب توزع نطق نازعباظت ابو سزمزعاكهلئانن دلو ضف م شف ١
 ااا باث ناكاذان الا دلولانلرضل عنخ ا ايم هضيزافلخ ىري قنبر ئمادعسلوقيدتسمسلا | ا

 ةرلم جلخ مدازريوهنجب ةروص]كم جامل ياخ نادازا ذاملاعتد كرابتشا نات لَعَوداَسلا ان كي مثلا |
 نعندالااك نول مَ تعم أو ىانازماكيش تلال وه شالا له دلول دحاَنلوتيالرهددحا ظ ؤ

 هاو هداصنيباؤمفهش زمني جل اشلادلولا]سورلاواعش سس انوسدل لاف تندلع شائعا ١
 اثلاقراتنااعشادكعي ازعتسدال كار يبشيو ارش انا نمنطنس مابا هتيم نوكحلاجرتح ا ايندلازم
 هد الور لال اثنوكتلاةيطر ف كي هت از حاير نشن ارح اش ادلولالَسَورلاولَعْس إل َسَس الور |
 لالا اطعش ادعو ارعال مس هبارعة ربل ازغةذعلا أك اسلادلول التيلاةداسنسسَول!ثلعشرَلَصأ

 هلع لو الحلال اف ادب اما ضعب نع نلكس بانج فعن عرج ازعةددلا أك ث زحل إةَسَودل اور لش السد 00
 ع 6,١ #10 0 ا

 نيتملا اك ع جو دعا ارمكلاومفلاب قد( 2دلولا 8 أب مافن يغتسي دلرمل نوكينالجترلاةدانسزملشلا ممول نيع

 ركيزاكادلولا اوكا سور العش ]صا )وسل جل ان للحس دبع ىلازعز جزع قجزعيساثل نعدجحا
 ْ جفالةنانمطتس ان[ ا يل لاثءاخ انسوبتلال لاف تل إِلَعْش ادعي |زعن انس شارجر عكنلا أك انعمالا

 | هيلا لكل ضان يبس [ضرالالنمسّْيدذ كل نوكي ناتعطتسانالاثد نيران ااا نار ثىدسب ءانقلا ظ
 اذافريؤمب ثنةدىحرلول فادماذ نكن الاثهاتسالجرانالذ نانا تلال الع ىلازعد فوط ان عن اوف صرع ْ

 حاط نكن عقرب كك لذ ثنمسنئيلول اذ ىنبنيف ىدلاو ىلا تراي وقير ىكسووعري باش ءالغونجملا

 للم مير موتك انل اف كلذ ثم ك]م انانالذو نيس نسم لول الط ث جاف )تنل عس ال انننكل ا ا
 ساد إزعريز نيولط عجز ليز عو معز ازعزج << ذرب ] جرح! تاندئول ارلط ا انك ىزانقؤش ا
 ا انساه تنكس رشم وخلل اف عفشمو عضالش هم ادذع نوموومزي كلا دالول نا رشللاع

 مالوش اومن بيسادامجاناكرلنومفن نال نان أير كانتا ةينعننب كافل
 نعفمجرب ]عوج اةلطل اد عن ظوندلو ْن فولت نيل زعنانحنبةجزعيقلا أك م هتعافش نغم ظ

 اقل سل ينييررلا فرات هيلع نين كلزيمال ثلاث تزعزع يرلاشادبعز ىلع ل عبنع
 ماَتلاِلَعَس ادع فادنع سلا ج تكل او لين ءرينع نازبا زغيب ن بؤس نرسم انبآ جز عت كم دلال
 اد ح]لبللا + ذأ ىلإ طلاق تانكاد الايات لع شادئعوبال لاف ناي هيف بونشو لذه ذا

 'تقلشجد هول اهلَعْسِإلَسْسالو سىدمزعشاب ازعل يتعب اوثدع توباز تال عشادكعو ال١١
 اثلرالفط] تول ادئلَعَس |[ ص شس اقول انف تانك واحلام لدنح الجل اقفناتالعوسالوسروِلعا 0

 لأي ن احلاها, ل الاء ذاكسض مهدحا اكياذا ةعبشيموتلا ءالؤهل تعبسرتاف قادم ] مرججلا ف انهئاس الذان
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 ى.لالكرا هعزجملاول وسوق تلاع ةربادلو شال اسرع اوان لوف ةباك لول لضخ لاو
 | قاننيشر ثول ارعةتملا ]كن مماكساهلم[لهاول 3و وزعي نانيدل لهنا لبث سس لغد شااوناك
 هحانم ب ا ميوش و ويم ] وذ !علمُيش [لَص كالوسرلةلاف/تِللَعْشادكعو ازعةرق فان ل شقلازع
 58د يربلوم اذان ماملاهب تيم نمي ناكولوامانرعمل اذهب توم ٍترايل اًفخِب نميالوطاذاف لباقزمب ممم

 ميلاد هش ]ص كالوس ل انهن الهه ابمل يده هن ايدي واو اييرطو صان حئاض دل دل كرد لاما
 دلير يدا تل ان دل اذان ايكو دا راشلراغ شاد بعون الل مهد نمد دس دل قمؤلا ءدبصز مشاشإلم
 ايلذلونالاسات!![ككن الملا ةيآل! توالت شلاطراشا ذل |[ساّبضر ترم عجا وقبل ازعشرب دورا 8

 دلو انمولا نجزم ل شا ساشل كام تداشلال انهي هلداسمل ةنمش انازيم نوكي ناي صو وحش ةدايصثوبل

 ثائر اغددد و فلا هروح دي ل خدسد ازا ذا لات شا ناراشل ا فو اوبإل امو كي هل مشت هلا

 ركتسازاإم اعالج عش الص هللا لونسو ل ان كيو ثمرل ناك نلخبلّءث ان وراثلاذ نكمل ناكت لشاب
 رفا جوتي ناو هير اان اذا آدحادلو ناو هج البومب خا اراذإيح ةّتحباابلعانطنحب طقوم
 كمأو يوان د هزم ةتحالوخدب هذانالا ا ماو ىرخاةريزمدقواطي إن لاوم طنا نيود ل
 ثاتلابلوإنْلَسَولاوََعْشِإَإَص كالوس لة لان رتل شاد از متسرالااك ثان لا اضف
 اكمل نعد ان ابىاءافلابتاباغمؤماللن انهمىان 2 أب ايلف اكاابن ثانمو نيت ت الام
 | إد شا لور زان لام تل الماني انا نع دمج ازعوبرل الضم ننال فاز انقل ازعَدبلا
 | تاجوالا مر اهني هنيب ة مال يؤ خيري حدزماسوروكتل ل عفنم ناانال/ لها امئْشاَناآَسولا يلع
 | تانحنابلال هلا لعَشادص يد ارعدبانصا ضع عراد صن د خازعءاذدن ضسبعة نع اكدت مو
 | بارع دنلانبدحازعونؤاننيزعوحازعخدعل لكتاب كانت الباب اتم نونا
 ظ هيل اللع ىنعيلعتن نايا ىو نان ل عبدي مهل ازعل اين هللا, ناذسح نائل ا وري نونلال شن يلع
 ةراتعاابساز از عإمتلازعومانلا أك اهنعل ايياعنلاواهيِلَع باي ذم انهن نونبلاءانتح تان الافرتلا
 | هدفك اومن دن انيراهنمكيلعانو اهطضتم ةنادلدلو تلوم ناِلَعْس ادعو بال ل ةلافدذنلانب
 | ناكدي ل تلالَء شاد باعد ازا زعدنلتلا لكن ائابالَسَورلاولَعش|ََصْس لوس ناكدتد
 هلَمْشاد يار عومساول عز عنابازمركح اق عز عوني عزبازعته أكن اناباَلَسو لاو ملعُضاَوَسْشالوسد
 هيكتعاب دن |ييب.توهدسب هب د توك ةناقذ و نارةدلاسْلترملا لعالم نال الشلا
 لمنور نوقر مط مل نساعد سساثل كد يزساهلاداذعند اكل اف ةرئاطلا ]مل ءاكبلاب هنساعد دو
 ةييلاصةنملا كك نخالاف قذص َنانل ٍةلَمجاورلوتيئ امد خر شلَلاَسا للا انهيزمو ماش واكررملا
 ديك لال َعشادعؤم لإ لاقف ةنيئدملابثجوزتل اما اطصازمرثد جبت ثني خكلازع مزهر هب اع عنز نبازع
 اهنفككلمل لام تراج ث دلو كتوُهامو ل اًمفونن انبزكلواهف هتياد لقوالا ةزم اذ يرجز ل حر ى ادا تلق ثياد
 رانقمىر ديالو نبالاوابالانا كنب ايس امرك قام نور لالوك انبادركاب ذوقي لاننا
 نؤنذف تندمج صا نوكبان مل نال ماهي اول منان وكتاتني] هلو تنبلا نال نلانكمضنا ميو رموعنن
 انت لجل دل دل ذر ا ديكس زي نتسحم ازع حاطب بازع اطعام: تهزم فبلازعغ تدل أكس مل طا [ضيامبانضرب
 داللراثخان نابل لحواهللاناولث اراراشل لَم ادعو لل اففاطضتم ]نت ِلَعَس ادع ىف العلل راج
 ناكلارلاملاهلنت ىدلامالغلا تال ث,ثكنرانخادتهتنانان لاهل دانت تالق ننكل اف لوطت كآن كنار

| 
 ١ ا
1 
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 ١» باباس حيي يحلم ب -ا

 1 ويحلم دمج ام انجل ل مم مموج و م09 نعل وح احح دع ل اا مجمل م لل ا ا ا



 00 ير يريم

 ديدلوزداجهبهنهاامهل ها احر ب قاد هول هنم | .خاسهتد اههل سينا اندر هجرتها وترشر راسن الجو سومعم
 ديال تلق لافدورامج عزكم ازب مام زعياشمملا |كلنانلاف نواة! عال إل طابع تنزل خا كيان يبس
 | وفات ولامن شانيل رجول ناضنهتو نيت نانلنا امان تونة كسلا لاثنان: لن ثلا هت ادب

 | نعةقملا كرحوترلربريصلاعوتداند ثم امان ل نارثل اع ::راشل اوعي دز نرعيل لاذ كيو صاف دنا
 كنايذإة اة مد! ل مموتلا ءنعومو] حر فان اقمعنر نحن ةزح هاد نعش الزم معا اهازعركك ايزعزعبلا 0

 م ءاضرزعرت اراض اقل اعلا ل ايحانو رض نفقة رد او كحيل ارقد اعنا ما

| 

 كتالزاننزعاانو

 الفاتن امن إل تناكنمو و دفموهف ةنبارل تاكنمل ادب اطصإ إم ضاماْومَْ ةناطد ىهواهقزرب شوا هلظت يال

 شااضايهوضاشادابعان موتا اد ابعايف هدا ن اكن مو هوركم]كو داهحب اة نععضو كلثرل اكن كو هللاب :

 هئلثلا كب لَملا جرس يا ورقم هيقفل اخد يوم صع ل طن تعتدذ ءاذلاب حوا ضم ليت غلشن ل أس هور
 | فائت كفل إةزماَسَورل ياعش | صش لوس دلاةلان رتلِللَعشادبع ىلا عد زب نزع زعيكل زي ماه ع
 كيالرم ثلا كي ةدحاؤد ملال وسراناَسنيتنثاول اشف نينتاوش الور: لفة للجو ثاخ انلثوا
 || ليجلإءاطا اذار شل! لاقد كيداثلاراثبجن تل اخو انيتمعوا نوتخاو انتشال ايات العدس الان

 + الم انقذ ذد امنا ناجوزكل سل اطر كلا دانا«. ةيرطغ ةيئا] ولاول
 دلال ايريس ى|ن لع زعن| لاونج نرطمجر عج دنلاز انه موعاك كلول مل طق اعُرْلا
 فركتتز عي كتوقضا حو ادحو ني نراولإ خ ثناداوف فر زنال لا لقيلف لول كرا إءاطااذراتب اغا

 اب بامقواي ةيعنلام امتد نع كركش اوم دخول ازبرني نكساو ةشحول ل رمم ينل اناناواووكَو 3 دصريق اعهجه

 | ايدول انو وزنانالاءاذاكتباتيل قدس ىف كناؤش ران: ولنا بتلك ولع ملعب.
 | فلولا وكتب اذطهكت اذن علل عدا كش ىدل كمخو نكتناثاكتل افيو طدتز جو طعس
 || ةّضاعلاواطاثاوركس خولب مدعواهبلا ىزكف غولبل ىركعت نعى كت مَتِضاِْلَعدإ إل ىذنعاطدجا فلو

 تدص يف هلدالة طز عت اككميلاهئفانتاداقد شلال! الضان رِلَعماشانلا نكرم دلاثقنالرلول
 اةصدلعج وام دهع ءاندد هلناما اذا مام ]كت د ح ةدصؤ | كسوطعائاذق اهزكذلوقزعل دب ثرح ١

 هانئ ءافلاب ةضالكؤ زينلا + لجوبا جدد كناوضدىلا هسا ةحِلعنالا هذهل اوووف
 .تاحازفرضح ازعةويعن فز عركم انكم عدج نع أك م ءاذصعمر غاننلا طا نموطد ةينازغلا
 نوجه تر جاس ثاد عدا لامن دلو كيلو اوْعدناد ثييزهازمّق ال كللَعْس اربع نال ك قالا ىرغنلا
 بيزعزم كن يش اهلل دلوفئلعنضالاف نيداول م خجنناو ادن. دؤنال توالي كَ ةبيطنيدذ
 امهفليطز يادسب نيكول صيلخ ابجي ناداذ زل ثلا لَمْض ادع ىازع يزعل جد زعركملا ني مزعدج ا
 | ىل بمدهلل زيثراولإ طخ ثناواًدرف فر دال برى اذاكر هب كلل اسانمكالمس ىلا ::ئلل الوتين دوجتلاو عوكل ظ

 هلمج املو اهحر ف تينضق ن اف اهت ناد لشنا.«لفد هت اكسا تا بابنه اءاغدلا ميكن ةبتطاي و كننلّنش

ْ 
ْ 

 هباطصاض هزع ةنلشلا لكن الئبتلا دل بوس وضمدت نبا نسال اكس مِص نال تل ز جاور ظ
 ةليلكذداموي]كذسٌش | ةهتسارل لاطفال لاقورل دن والت تنااجغطجولاةلولخلرثرال ك2 ١
 |دحازعخننيشح ا أكن سَ لاومابركد ديو لوقا اوأمغ ناكرن! كرار مغتسسا نوب ىلا عت هللا تاغ ام

 | دن ماهل ادخن الوفي ازعةراذز نعدادد تمجد .نينزع مك ازجوتيملاك دايس ةعنن |
 |كصتانان إله ل ارامكو ةنماث لفل دلو الايد انكبج سل اكتر تا يحن ذا طمأن كاملا

 هم ىلا اول يجانم 1 لاف غرف الخ لاق ين اوح عج لوضقو ءاشمإ اهلصوان تنل ام كل دلو +



 ةرشامل ارحتو ثيإ معمل منو ثإ شعر فدتسلو [:نيعيسه اذ اهب بم هطصااذا ءوبزك لفشل ىلكلق

 دايك صد نين: لاوما كد دمر اوإذ د يركْلَم انتل ]سر اراذغ ناكتناركيراورطشتسا الوم افغتسالاب

 0 اةرثلااهلتس ادع [ايمج ا! اسي كلذ دس ناكر ةرشكترذ نزف جالا اهلا اناهن امك مجيد

 انام اانا: اسعد انلو فز فما يعتنق غرم :ن الجو دفداهتلقف

 4ة1ا نقد ةلجن أب هلل ذم اةريثكدلو,:لدلو فس مل لوبنكيرل معن يت اهلا ازيد سا في اهتم ذات
 لا راب دك زع ا نردل عش نم عدبز ند شبع اه ع: دما! موسم ةبلاحاهنم
 ا ان مانا مدا كتررفعسالا و اضل دوال العش !توالل عدلا

 دن اكناهلل|لمفاااذ ان الخس ادعو! لاقل دلونالت امرك كتبت لشن ات ثادكعير زرع

 دوا مان. اماضميزعول الاد ل بهمس ازع كل زيلع: :ءازعتب كفن كاهل مض لانا نع ه تب مسإكت
 هلال دان كل دلو رلوإ )لام كلذ لان يكتف را امش ارم فاعل هدفزق لوبا هس نوتسلعتنالا#

 عدادادالوإثكارهت انها ةلمال ا ءاؤسلا امبو تضخ ل ام ءاونس نوكتن !ناكلمالو ةزرا جوزتخ ل اسمدشاذا
 تبعك منبانحواًدجو اد فرئالرسهللا ءاتل وأناناوانوكر هلا كقذرين احراق انءاهتلاذهب
 قر ينلام امد كساد: دسولازبم بشوق شعتول زميل كس |انااروكذ ةقدص ةتامداساطهلب
 ككدهملااءافو دن امال ءاذاو ثنا ذص ةىتعشل ان نعينبعوشلب وجل خاف الك ىىطع/ وطعم ملنعأإ
 ةييرابنانزخلمازيلجد لثلاث تلم ادخل اعمل يجلازعنايعزتو رمز جمل زجر سانلا

 مننا دولا اذر كلذ تدر اذان كلم قاد ادب اتندالبى انتضر ذا طائل غ3 لع

 ندم دس نب وعزم مجزءىكسو بزل هرعت ذملا|ككهللاءاش نا ادلَء زرتسك نام ثايالثىلااًيضافم
 مالت للعلن ل اءلهدو يضف ماني نرتب نان وتل دلو ىل انو زكا جرو طقؤشل دلو زج

 :لراجنَسلف دلو ىلا و ثحرخد !لف كلمح كلف ك دلو نيكو نا فيكىل امري نكت ث رص الذ ةسْدملاب
 دال: اهدا ميراج بلع ناطبا اذار اكل نانا مس نال كتهتبمسلاةريت الغ كادت
 اذالافراشل الع ذمجو زعزع عزي حرص ن اًبازغاشولانعنانإللا ملغ رنجت نإ ءلث الفا يلع ونا

 لاؤممرخملااهْنَم اي مِجاَر ”نامصتنالو :دايزهت لسة كل انت لحب يومز زادها عاج ادع مخول اثدرا

 كندل م كح نيو يختناو لف ننال ٍتددلو لبلط غلق هباهما فعن لا امهلَعْن مح ان لع

 دفعتس نان ناطحات نلت فوم كيتو او قوبح ف قربا د

 و نتن! خْمودلوو ل انهم امرنا ةزرلوتلا انهزم كارت ا ةزيزوكسيجل ارومَعل اننا اكيلارؤنا

 د ناكل ميد نيو ل اومايركد ديو اراد د موكِسلَع ءاتلالسي اراّشغن كَ اوكي اوُوْفْعَس لا لومي اف ءرخحالا

 نم يىدفمأل دلونإنكيدل نا يل هيرست كنس
 كى اما[ صا ض كير عع زنل اح ازين يك ابتلاع عزازعوو | | ارد لكتوكين لذانا
 ]ملواهنج ل« يرسل نوُبكلا ار ملول اهم ضل هما سرا لع َقاَو لبحر كدحا ةإماد ناكذ اذ انماء
 ءاشناةرارح اهي ش ناكرسالزعوجر ناَءهْضلش ادرايمسالاب ةيو نافل هلسحب نان ادهم هتيمهدم نرهللا

 راخامرندد لال انيك | اهيكذ ككل ذرضؤلب ناد أع ارش ب!لعَفاول أمرك نو تعا

 نياواناكل اديس ني انعكم المزعج ع عأ كب يتولى ارسال زعرجر ناو قيضائ كلا

 هنن اووف] حل ناك اومل هلا اهلصا نا غزا لافت كل العا هل لو )وعانلخ دان انآلبغ

 كيما نادسلران لع لعد ىل اعزه الغد دارالَملب ناعوؤز من داك لاق الغدر ادع

 ساعد انلمحاهبو قزم اك حاشا



 صا يناس مربط اناكمنانحاقإ مش (نل أب مال ل دلو دق منا نئادل ازعر انك نافاوفاكم انا دوور
 الا العبي ناعونفلحل الحم اسلام تل اع شادكع يا زعراع نوح از عرش وبزعرإط نزع هيباز لع

 لشتيوامديبنخايخاني د حف تلم هه ادئعوبال اهو رع دع ملكدنلئ انهض ل اًمدمش ا ءاشنا دناك

 لهبزع تملا ]كك هنمذخا همسا لوح نانمالغرل دلوعه تيمس نامل لوبد رئنالا تيدالادتع ةزشل اهب |
 مال ل دلو اًيلعوا اع هيمي نا ىو )محل ناكل سول ادلع | إَصْْس الوردات لا عفر اضص/رغعب نع |

 لمنع ملل نناضز العال ءاك اعقل امر عطتَن اصلا سممان
 مئاطنيي. كاز متل زعتع اكن ول فصاواهير بيطنوكي د لول انان ليرنسل كال مالا امل اف لائتالشنب |
 قعاكل جنس الكمالغل اانهوبإ نوكين غسل بح الخ ىلا ظنوراشل العش ادئعوبا لاذ ل ام قيجزعذزنازع 2

 ةيلاكرو خيال ليلك سول بلل ال اما لاِلَعَسا دبع فزع ةرادز نعن اح نزلا د بعز جو دع ازع

 فوءاءلحرخافرمانكدالدا جرب انكم وشلامب نأ مايك دلولا رج هسانس ةركء ان هونعطاف |

 نازعمب اهصازعةدمنعؤربلازعتدعلا إو نيعضومل اف عسل لدي عبسو ني ضو اذ اًءاَحن اكس ايكح ى الانيز هلا [بب
 تطرلااشهنذ!اكاثان لوازكيل سور اوءلَعمش | ةَص سالو ل الاد 1نتسللاعنيتمولارعم ال اعفر جزعطابسا |

 قئتيظعو ل الجو قزعو لول امنا تافركد امان ممارست زكيرل نان ةنءملا ناز نعش رقع تن لاذ

 | ىاهفد نأيمب ةمل جت ناكةيراج كناخنا ملح اك [ًملخ توك بليل ادد مويا تضنكانالق اكم عافت

 نعنميقريقز عريش انبةجزمزع كرلكالو الج هسافن ذركءاند فربل العطا لوي تلال شادبعانا ثعمد

 ىهبلخكتشانانللاب همز طب ىنهاذ ائَصلاناناللاوآلاحاوُبمْطاَلَسرلاوملَعَس لص الوُسرلاه لاف
 زيا دككلاناذلا ل أي سباهجوز دنع كلانب طحت يعن جونان دلو ناو اء اش ناك كو كي ناو ل قع ةسدبذ

 نعدنلا أك اهبحاد هلم ثدد هب ث دعس ىلا اهجوز د: ةامل اسطح لا لغم اوطخم ووطن اونشلارخومزلاو [بس
 اناعلئلاكذ جوخ اخ يطب فكيف نانا ك9 يحاول ب ثلا لمانضلازعن انس نيآييزع طنب قي علوم

 ١ك قالولك تنم انجدذ دنع نيلخر نمد لعد تسراهتلهرسح راج زكا ماع إب
 |امههبلعنينح نق عناكل نرانل هيلو نسج ازعر جزع فوكسلا او نعةرزمازبازع هيبازعتعنيفادكبيزعتتم 1-6
 رطتملوانوكبالى مين أيمم ةدزعملا ان دداةل نوكنالءانتل زمنيا ةومارجرالاةللاة دل ثرعشافا |. تعاند
 نو تالا حنظايرد
 الما ختي ظاذادلول نا
 اهنال زول 5طن عوازل
 سي جملا بنا نوياهلكد دع
 * ١" هعللذر هول زيك راض مايلاال
 كالا حان اعلق ناعضولا
 نازل اله اههرانزهاتتالا
 زنط كلا 0 0

 الظل ستة نوع
 ةلاعالال ةييرطا

 ( دنا حر رظنالوا, لعب نو بلب ادرك السيل ةروعملاالوا نرظن هتاف هنمةروعملا اهرظن عبو ةلما هيلا

 اذا مهبل نيس ز ع نال اه. دحر معن انس نبل يجزعالبافصاضمب عرب زعمملا أك دوهيمفيملاةنم
 كاذُن [مباهّوشا شت نلخيرلى زل اهل دلال اناتوسناخن ان ىوسال وقيامكم يرن دلو يرن

 | قازعا يصل ليمس لف زعل ا ظفن ازعرجازعزم اككملعا هيزملاو حا ٍلعركتلادرههنقاخءاوتس ازعل وسل انال اب
 واحد صل غ لام هي عضيام ىرد1 ال ثلقرب نومتصتئثىادولول اككدلؤاذاز اسلم ْسادبِعِ فلز ععز إل ارحي

 كلذ رعت كسلا ف ماوؤملاءن ذا ذ نذاوة لحاذ ةرطقرس الا فو نترطتزمال اذ اذ هننا غرطت م هاني رفيد فريش

 | طلخا ند دلاةفيدلاوةسدمراذقمى ا ةسدع ل اس نابل :اهبزسالواباعزفبالانهترسمطتلبت
 مالت العش ادعي ازرع الكلانيضغجزعن !يازمانتولازعناننالا كك ميرتش هما اء وضنو ءانيللاو
 هنبانلا نوزجلازكعرلان |ييادبا ةسبان الذل هببصيالا نمل مءوا تل ايتن نادل ع زعضمبوا لالا هرم لاف
 كتلاف اممم امذاقن ذوبرلو اذادولول تل لعق داصل الاف كي ف ةثيحعبت ناننالامنوكت ةيميا

 اكمذاف ماقيو لذلاءانيدولول نايل ثان ليم ىلازع هب طم[ ضعي ز عدو بزعد]جنبازع هيبا عراك
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 رابط ب ساكنا وا انام الم



 ١ را 1 «لل

 1 1 | زيي طولا اولاو سد مز همر 0 1 اسلام

 | + >دينا اما ةيلطولوملا تنبت فايا ضلع

 تاك لولا يَينهَتلا بيتس أو تلا ناطإلازمايسم هتاف كربلا فيفي ةولشسلا نانا تملا نذاف
 لن ىل دلو راشل امش اك ىلال لحد ل ل اف هبخ رغم زم نيني ازعن انس نب قزح هكلزغة يبل زع 6 دشلا

 | ١ مايمنرززهلاو اف. اشالا لل ألمي هرمثن انلقذ دود قشا غمز بوُمهولل اف كا دارا كم !رلاركت شان ندل اخ

 ْ «/ةيازدانجر ادلب حال وع يهز ازمدا فني اك عجلان ؤ ما دساوتون دل اديد شل بشل
 انهاني: ل افعال: ايهماول فول ف هنناف دولومراشل امهم نسال افيباسالا ةذرئوتازععر اناا

 1 مح 'اصنيركيزمدحازع:دعلا كرب كقذددءشا هب ها ذلب ثوطول اذ كلكروبكماولايركش اووف الكلازم

 لاهلي ع نوم اللا ففامل ادهن ل اففان لا الج لس مم املس اَم شا دبع فا لي نم وكدرع
 | هتشانلحب ,ومول ا كل كروب تماول !'ر كذب لوطتل الوقف اذف كمخ لال الجار وااسراف نوكيك لمان

 | دهرجبزعنوممز ةيلش علا سخن انهو عز زعمت كى كل والا تكينمأي هيكفزدد

 | اجزم امل نعد ازعء دعنا مك ءانالا» (نااهلضفاوزبؤلمل ا عسانمانالاو دس الان لهمَجل نعم

 ا

0 

 : مسلونإل كو اللول اوطعس راسل نحن نسوا اس لال امى دج عي اوبدَحل مات لَ ادبع ىف ازعرعضم فزع

 | : | طقلالوهبمهومترلو تلا مو كولا ذاركطاشسا نافؤنالاهركرلل نوكت هال امون ملك داود دترل ناف

 ْ ' | هيلع دودج, هجيمللان أي دلوهن الف انتو اعاَعشإْلَسش الو هس دن ىننبمدالا ديال
 اساأزملا باذعلاةملكل ع فجر بابل |اهئلع برعغ نحول هلع صش لور ءافو دمب هنقل لع ذل رانا

 ميايملناءدلو لملابس: لوالي لاع ل وإلا اياز كب نيكسون مل طفلا زب ]جزع ل عنبة جزع فيل ازع

 ١ اماني لدانلدلوبالل ان تلاياحش اد نازع هكرصان اطعام اك هدا سا كده ين ح
 ١ ٌتادعانالاشادكنين الفزع ماّتمنبازعوكم از زعدعاز ع اك ارا: نش نانمائاتببوف ذوهترشنا ذاق
 ْ تنال مدان كتل ادجل يمال عال ١ امام سل اف دلو سلف ءدوانشو كلم
 هيمي امد دالوا سرا دلو لاف سورا هلع سوتلا نا ]سل لَعس انج ناز عئزوكلا معا جزع

 ١ كراش يفي ناهرماو ةنيدملاطعرك افي ن اف مزي نوع ل متسال امىبزرعلازمةربلاز عرج ازمه كك طب دشف

 | -.لانهإءدلض كيخإ ارا ام لافف نيش ازعل قف كيساامد اففهئيتاذالا مهل نيايؤعل انغ مرن
 ظاندءاثرزلاالعل بو ل ان هزبجا فاو انبجوف إذ مايلم» امن ننال دلو نمسا عدب ناك وب ادبربا يلع جلع

 ًُ ةبويومطع ىااض مي مي ىاشفبنأ َْن اس ايلعالامينمادجاومساال ن ادب جالا ث ام ىل دلو ول مدالا

 اتم ااءانسمَعل اه ىزمح ازعل انس نركز عد حزم ملا اكل يوو كبور ملول اًميشلالواجإبولاو

 1 أ تال سانام اهضاد طول او ةمجوازيذحلا إتنلااطوادحاواره رس يناير بادو

 | لباد هاش ]يتلا البو ءالائرائِلَمش ادكوو ازع حاذشل نع همشالازع هيام كك هيلع
 | نديز_رني ار ادع رعهكازج ماك رمجملا اسال جاب ميس ل ام هيمسااذامف م هلم ىل دلوْش السراي

 ا نعيركلامركءانسااونهت وذا ِلَعْسِإَسْشالوُسد لان لاذرشن ممل هلا دبع نزع هيسازعن منازع

' 

 هك يمع

 ا ترمس مكَسل ار لانهزم هيَ كك لرونال نال ننالف ب مو كر ملا نالفنينالغإت مائل معا
 ْ 1 ةليالو دلو نمل امودمب بننككأ ان. نان لانوكت اناني اودمجونأ] اف ل نفخ رم هزع خزي دك رمويثب
 دفنا هلي :.ءانهلب كفوطانلاةخا لت زم انج شيندح تلق لاف كلذ نمتلعج اخاف
 :دالو اوك انارلح ديم ناجى ا ءرفكجوبال فنرجو اوهنزما لري وتكآم



 وايت لطل# :ارعهتيمنكتهتيئافدم كلا كوابل ام أنعفم 00 أوأ

 | اا 0 :«ياراك ضال )ااهانَد ىوبامو ىلع ايوىنلونووتنب ل انمُضنال انءنجوصان دان نيت ال كوع اوما
 ا ناسا |

 ْ رك وسو هداج 311 3 ار ا دع ا

1 2" 

 ناساف"
 ١ هع مع هج هه مس : لو
 أ قهلاتلل |زينلار زنن ةلكديمل اب هوثيواب اء رجرخواريذلا فشل زمر بي برمج ل امب مهول ناز ااف امه فص 0

 هنعيشرضمب) اموكولالشل كليف واد ازال اةراجز همت نورعزع هيسازعوصن نين ا زعطس دقي زخناثثالا بوتس تنولطدالا

 لاث كيسا اياه فمكوب لل اًقنريغص لن لانيلع يرخر اقل اب ىل لمينا اثلف همت شحم اراب لاقفءدوعيلا| | برمو وقح ء نك لاق

 | عامان انهعمساذانااعبتلا نابي ثاراظاناطبتل از نرظت>اد ذل لله دوبالاهج لس لاهوكت نعل مدع ١ اتت بخت اسو» لا
 هيغل رضا يسب لااا ًاطعازبه درسا هديب ننعم ذائبة عا | يجو للدم ناد نصترلا |

 متل اههيلعش ادع يلاو ضحي | طاضر ناومسب :عونبعنب لع نعفول زعم ةدعلا |ك ناطبشل ماب ثج ةريحو سوا را
 نعنملا اكسو لاياَعش 1< هبل .اوهو ةيمسل وعين يسب م0 نذارضرييمسلا »مل نذاقيعاذه لاث سجس رورو ابوس
 ايهوتأ از عون نادر لاه وغحن مينيمسبامدسولةِلَع ستالون: الساد يالا (نسعاو رك كك

 هادى ازعتسرالا إو ايبوتين اوبال مسيو اان اهنإكدو كلاود لشوركح او كل هش |همينرف قمخ اصف ذل و رنج اوان

 مالأناكاذإرس الاول ازعو كلان ازعوركم ا دازعت ربعي ازجوتكا دان عم ورل اهل عش إ]وتل نات الع خام يمس كك

 ثراح] زعل |ملاءانساللفغبا نال انتل السمح رع هيزعالملازعلالم نب رعنبشح انبي زعرج |ككادع
 0 اب رجس ى لا
 دائالجد نالوقي) للطي كحاب ممل اة ةراذز نصوم نازعز يش زف عنيت انيق [كدلاغعكلامد ل ا و
 ٠ الزي امل لاف بابلاب َموناوب لَن دأتسااذاناكو م وكي ناكورشلا اهل ني انا عونشب 7 ل دب و : ١

 نانسى زهمنعل ازعز اكن يعلل إيليا ينكر مودا ىف ارش نا أب موا َنوَسالم امال كجاذاَسابراتلا 2 ازعل /

 ملل ل اذنهيلا نجمات دقت ةنينلما ذرات تهل اد لال يلج كل ف ةدمج ل الوم نوط ينزع لعرلا ليسا
 | ل النا نعرف لسمو ا

7 

 امئملعامشاو فن دان انطماي ل السنا ف ىلإ ظنكسم انيخبناثر كفو لام كس ان لاق ةدع نفع ىل ل ان نمو من ناو علا نع ا

 نيباهعضونن اند شاش فدانصم ىءاخن نوره اراي تنااكل اشف موضال ثم ناقل لمادا فنانا لاذ كا ارا دخون ع
 كَ اهيوحوو نعيمعلا فيم ماد لكان وذ اواهنست سا نئشبكةشاف نواب قف حدب | - بيتس مو اتسم | 0
 تل اان دلو ميل دل اذا هيجاواغتقملال مرات ئاشل اركب رع ةنحياز قزم كحلا نر عد نعت كو ولدا |

 دم ازعقهتو ناثنالا كه ساد ةقعلال اكسل طعس ادع يف ان عإ زعل زعل لي ازعدشلتلا كلمن همومهم جب

 يازيادر ىفو هلو كيقعلاب نعد واومزكل انا ماِلَعَش ادع يفزع دحٍف از عفياع نيدجإ عاش ول لزع امج

 ورطمل ا ناونب ناي هافيقعل انش مدولوم]كومرطفل اهنطم نان اكل انتل 1 ادعوا ازعهردرخ ا

 نعزرجإز ليج زعزع اك نجلا انهنع ناكقنيال امهم نااقم او دولول اة ناثنلالونع 27+ >اونامحرتيقعلا | ظ

1 

 د
 5 هئادكعف ضر كي اوز هرج نعد ناز :عزع كلمه زنق م دول قمل اناا لع شادو ا زعمرجملا 5 ا

 | متل از هه ادكعنعنادمس نس ومن عنب انبتهرعتعاكة مارضلاتع ةملوانقيتعلازعالاسلاعرشن العا ١
 ةيعات لاف الو ةعو مولا ناكىددا ام هشاد او[ للع هش اربع ىلال كلا 0 رولا طال 5

 | -ةافيقعلاومل ة يقم نوم عم كلوي تل العش - دل ُ

 وااباش امال ناكر كوح دلو نعق موا لعن عمدلاس ل ان ضاعن انزع هكبازعوعو ةينازعة تملا كة عش
 دولول السور اذياعشإصس اوس ل الاد تقتنع | زجألتف هس :هيلول امنوا ةصوضاتال 5 غيبالجأ

 : اتهادت يسر دا كو نعدمس ند زعدلخ نزين عوني عزب .ارعزع [كءاكرب وادا مدخلا

 الد ثا ناورنجومب !وظل امم فام ناك ال اه منع قس هعباتلا مويْثومِفدلو بد و اونعاتل ل لعّجادمع -

 ل ماقد ع هانز ازع ديبار جام اككراجن وغم ازناوفصو قحاب يجز عاج ىلا انعم ع اك ةنع ديو



 م.م
 ا كبل 0

 1 11 رزان ثلاراغ كياوجتل ملهركللا انقر ملا رعنول طق دس! عا كءاذم خحااباثلاسلا
 | || دات هزميراناوؤثش ايدل كلا وزر دفيرل ناقإل .ةرما اذار ناك دواّنف ناكرل ةمئالاقيلالا ١

 أجي !ثنمنو وسر“ *اينرانل اع هفادحنا اعدك امرك اره اوفا لا |» تبسي فم دول لكوتصلا

 اك6تلاارو ماعلا مانط ل عشا نال. اذن 3:13 ىز ماض دع فهمت |[:لهاثاناعلوق. ل لائي لعن
 | كنيدي زمان نانالم راف لمع ز اج داو قمنا نع ازعاج لما شن نع دامني مدين زعزع
 | | فضال لحي زشلا ل وم جفال لاش ىرنالللع ثرصَو ةدحاؤرل ىرتشلم ءالغىءذ ناكدفيقملل نيد درجل
 أ نيهتمال لابد مرجان أمي مالا مانا داش ةلانلط اعلا ناداه لمدن اهلطاالا شن اهب اسف
 ْ لانش المشاع نمار انس نيشافكيزعاولازعقلننال |ك ذي ناك ناخذ اممبللوءاشلا

 سي تم

 دفلإ لص لوْ مَع بلغم أو اف 2و نلا وكف وسبا نخر دسك و
 كيم ايممنانسا را انقنخ شنان قوبل
 ارح ه عي لالش ميامي هش ديبار ان نام دار هه لاو رع حل ازبدحا
 ' 00 ياي واول ادع غيوم + ذاق. لم نازلاق:بلاظيالاامدععبالا ممول اطش ته

 ا نوعيات شاد يوازعمر نما غمر دؤء عد نزع هيلع أكدال اق ااما د

 ١ 8 رمش منبت بايد لمس ايطح ملل كا زعاقيقع امج لانة دمحم تول إسْشا
 ظ ”لئاواس هب دلف لءالغس هاا فقم نقم ى لص ايدارتشم نه ىارضلاب نبع لأب لاذتيف الراسب

 ظ | تلح داهتازعر الفم تاِلَعش ادعو الان ل هوني مكحل العز عدحاز عجم اكو" نانبصو ءاطغ ىاءافد

 ١ 2 اناتومقضعلامد فى بضل سار نطلب رم ن .اكلافو نر ورعشلانزوبئختستو عباشلامويلاةئانهسمد

 ا

| 
 ا

١ 

 هتادافضلب ول منيا: ميالاش كلذ ناك وضان نال مشل داثتمالاط لش( يسب كش كلذ
 .ايملاب نوكيا فد: عادت االله انا معجب ازع ىو دقو اول انالخاممالكو 97 ناىلو | هلم ناواتتس
 د اس :زعوبعزدامجرعزّح زعيم اّرعَب ذل كن ادم ةاؤبوه اًكعفل اتدحاهنرا ٌءاونلل ل امن مل اف اكرم

 تداول زعوع] ماا |[ هللالوَناهبازهركرب )شلع سا دعانا نعمل ان ىزوكلا
 | َدْعْوبال ك قفلام ضف دونت لصفانهمش نود ائهسا' ماْمِهسْر رَقلحَت نيش هامل اطعاورثبكم (َكِلَع

 ىف ةتلماجلاذ لمس ناكتان كلذ عكيرلول ل انف شملان اخ كنف دل دان لازوشالساد بطلنا

 بازار كش وكر احبت نو عشاوناكرر ال نعمان كلذ نوكر مصاب( يي نمالسالا ذيع
 | ضهر ندم كاين وكذسبكولا ]تلاع مدل نر كلف وملف لسنا نامل قير ك ذا العال ١
 ا | اهيلعانيوانحلسو) العسل َصْس انو دبل الامه اا !ع ين ازعالمل ابان كنصن انازعيب اما

 | ءعاماورطنو ةلباملالا:انمل جرا ونسو ءاش ةاشامهنص صو نيد اى تح إ سايس ارهسباس موراتا

 علا اعواء عام :ن هضخايشرمش نزولفّدصتو ابهئْؤرإَملا امهلَعْضاَن كقلحَ نار [لااودعاد

 2 دلولاةيهنلإ انعم يطال اناني ا دلط بني اع هيب حك ةايفنسا ا ةلهش املا
 خاتلال!ؤةبهلا لس دادس مولا لعن 1لتر مراتلا اهياع لم زينت اءلو ال ا لائم

 مايمباتلا مولا ءاناراتل دعب 121101111111111
 | نزال طمازركلاو نزال يش ذىنملانزالا> فن ان اكوّرمبالا نمل اذ ناسا وذ اسهل َناَكَو ل ىكلذ مب

 هلال نيتاوذانهل لو تول وهل ش1 هولا نعد دخداكىوسبلاذ ننشلا ئنمإلاة الا
 ىيكلاّافدف 4و ىثوكرو فنشللو راش كارلا هتسدافلابل انيطعال طي نشل( | يعب نتف زمو اود



 بانج ابك ل از ن نوم هدو يبل انالخ يشمل انس اذ ناوتشا:طانإنلسورلازرطعش [لسوتلال ملا!
 ةشفلادامذل ابالامزوز وجبال ل اهرب قا صتو مار دل ابهعش ثنذدوهسار نفاد دولو ل دل اتلالعمانلا |

 كالازيؤيور كرك راه سفل ايدارلا نوكي اقل التوني طختو نو بوست ثا امج كأي ةس ةيرجاثكو
 اهماكَح اا إدمل لبَمَحل اقص كلكم أو دركي رابانااغ تروا دات [ضددمدد
 هسا ع ولجو هتع ومو مباشلام .ىل اذريعبل] اثدؤلول اذ رتل القس ادكع ىلازعريس ف ن«ناوهصْرعنايلا 7

 نمكملانَزعدجازعةدعلا زكى نصوم طيد كرول مخلب هبال !ذميوةضفومش نزوبو ست ١
 مقرمطاواهن لكدادوزجوا ةاشعباشلا موب فنع عنبر اجا مالخ كل دلو ذ الا منسل لَمش ادع زعر كي نازمرلح
 مب از ااقث كاف كلذ ىاف كل قماًمياطل ال اطعاومضفو !انهذ نعش نزوبق نضدو عباشلا موب هسار قلحاو

 قالا عابضفل زبن عاميجْ حاول يطا ضزعدمازعتجم كة قفل تمد او ةاشل اود وز ازماوي ١
 كلة لكل نيو ومش نزوب ق قصتبد هسار قلد ةنع عي ىتمدؤولو لاول ازعياتللَعْشادع بانل الان ْ

 كالو هتك ولول ازعدقبقمل زكدنلا تل ائنسَِمشادئع ىلانغ يطل زهرا نيتيخزمتم !ك عباشلا مورفي
 كييك جذيوة فو امهذ وعش نزوبق قصتيو هساد لج غربهثلاءائسىنذلا ماكي وعسماثاةحبكس دلو بلل ناذا
 افنان ككر) ناد اهسبدةلب اقل طعتو ةنسل انالامحْننوكم ائيمظعاابخ الاو ةصض اما نجي هجر ةبكل جوبر نا 0
 اا ايفو اًيغ نانا ةمزالقيقعلاو ةني]كاث و لضفاوهتاوداز ناف نييلُسلازمقرشع نم ط شف ثءاشز مط |

 | ثيطع|نيبلشل ذب جر ملكانالة دومة لبان انناكن الاقو ةّيضالا ناار شن هنو حة نعومي ناو ضنولا
 دافرفتت زج ادجوبرل ناو: دكه نع جذي هقضعلاة لاول لَعَساد عل ازعوطاباشلااع ىو شنكل اسره
 كالاتل لف هال دلو وه وريم اعجنالاحناميئمشل نايثدار د نعيم هللا هايس نر اينم كاد ىرتشل هرخاداذ
 حلاو صخر قئاكلالصا ةانف هنملكاثال 2 يهل ا يخل مو ةنمكاتو هيلو ]ضفلااوهفداذ نان هيتفلاذ.د '

 لانش ادع نازعدرامنزبغةياذر ذة هيائاطخو م: كب مالالارتمسلا عاضماد هنم مزن يدها |

 | ةمقدوا بهذ ومش نزوبق تبجي عباشلا ويدولول لمار ناجي عميل طن يواةرقسوا اش اف هقيقسل/زعمشلاس ١
 ةعياونال ازعونيشابركرل ازعّوعي نازوكودهّسملا لان ل 0 نا هنعْؤ عونا ن اكن اواركذ هنعوعإركذ ناكناف ْ

 نانثالا كك هعضرتول مالا نم ثلكا ناو هلع ربل نيل رقيتعل ل نالكايإل ن اوبال ارياف كل خلعتسا امو |
 هس را اناس لسا دع فارع خ يبارعزياعن بدمج ازعاشول ازعاّسب دما عتيد
 طاب .لافوريالول لما اكا اهطعاكو اي مقيواوضطسمنءا هع[ طهر اير كلل نع ذل ازال انناكناغ
 لاةنيتعلاذ ل العش ادع فارع اه اكلازع مدان تك نعهكبازع ةير ازع نعل أك مال اكادح/لكدقييقعل زم
 دج لزةئاكلارصفجترع ناثازعان قول از من اننالا كك مو ءاس هنم يطب يل ضفاّن اعد ذي اًنيشاؤنممالا ماظنال

 قدرول علل اةلبامل ال ل دصاداتردوم نزوب3 است دسار قلو هنعوةدلواذادّولوملالاثاشلايلعشا

 حانوعتْنلَعَو ةلبجزبانعةحامسنبازعد جاك بالا موب تلو مالغلل نوعلي و نولكايف نيل ل ازئغفوتدي
 نالاق دصتو عباشلا مول هسار قلحاو نع َّقعل نتا لع سابع يب ازعن انس نبش اد بعز عمل جنبازعدا حئلازب

 نسكلازعةنع اكوضمل الذهما (ل أيمن نر [رماطمد يبلع عداد ايضا لانج هقبقعلا|مطقاو اضف ومش
 ٌفَنستو هنعونو دسار قتل افادنب كلذ ى ابدل كمل يل سل العش ادع ازعد ايتن خس ازعرش دع نيزعدانحن |
 قلما ذهتعل نعام ش ادكعابانلاس لان جاذد ل بجزعةثلشلاتذحا ناسف كلذ نوكيو ةّضفومش نوب
 امدلوبا مل ااهلم طا كضاركذ بيشو جزيو قل ةدحاؤر اس ف هلكك لذ نصت ل امال ِساهباب ةيمتلاو

 لاثش الع نادك ىلاز عك هباز عدو نعد )'نبازعدببازعلع اك ة ضف نوب ق ةصتيورمشلان ذولا م
 هلباقلاءطودب قد ابهذدا ةضف ومش ن ”وهوزعبس نباوهو هسارؤاورنمؤسوفل انه ةيجاو هقيقعل نعل اس



 0 ااا ا
 .توسح 1١

 وسلا ٠ مسا ا 0 ذيج نزع احيزهنم 15 دي شموا هات رفيتملاو داشمر

 أ ل بالام وب زعم ينسب اذان نماوفع لإن تالا زعدك ل زماشكب نجمي
 دامها ةباع لاك ابل اذضداخار بو ءلكاو نال وكل نعلن شالو
 هن ناصر هرمشان "وبر مبا هعسنباوهوه سارى لعد هنهومبوتل امل َعْس اد عوبالا هلا انزع

 انكم هيازع ةيدلازعءدملا كك انندا ةمدب هغبتملا ل غو دكرولاو ليلا ةلبال مطنش فول ابمذومش نوب
 مطعل كنالو كرول ملا لال عسب د عباشلا مب ةقيقملال ناش يلعش ادلع يل( زع م اخت زص مدان
 مكتتلاناهطمو كيم خيذاذا فعلا زعلشسجولاناشلاراغلاث هي .عكيالةمبافل اس عن نسب
 - + تاللازم عدد علام نادانح دانا زعم لم اك ض شان دلو عشت اهم طعن ايظع
 راوجن يمان تصخرل ادرس در ورحت انش ناك( يم ملا بتمالاف منا ةعبسزاملاذامل ا فبتملاذياشن الع
 1 ةولصالنض انج ذل سير نم الَملوُمكلَم ثبجو ناورل ةلماك دقيقا دال نونو ضياع وخشلا
 | يضاادال اند مبانلا موّيدسهمادنلعدؤلويزعداسل ران للعلا هيخا وفم لع في نعمل زعم

 ا | ةجلطعةتملا كما مثنم ريهطت لاند ولو سادقلحف ةلعلا ام راشل لاَ شادعْوب انس لي قيل ما
 | | ب ازعوذام نروضن:زع ناؤنسزمتبردل أك ءاؤيؤتنالاطركذلا ذملاقغ تيل ازالة اميز عزفهزع

 0 | هلقادجازعناكس بانه دوز عدا اع دبيز مع اكوسز اجلا لغلاذبغيتسال يل لال شارجم
 ْ باع از تاما دهان احل هيام الا
 سس | لعازعنازنمزعف هس راننازعدمازعقم اكرام الملان نزال ادعي از موب
 0 ل ا م د د اد ناكل ملام طاقلان اهنمزع

 داخل

181 

 د هالي أميز كاهن ىزية ضال زب شسل اماما ا ممله مؤ دحوبرل نابالاثلل خيغ ناكناو

 ةلبزجماكلازعدايززيةيرعدامجيلاب انما هزعت من لع( كح بؤ ذل فكي فو مولا ةدعتول اديدشتب

 .هقلخيزحيةزماحواهيعالوسب ن ايم اهنمل اه خىده الذنب ديل هيما ير تنازلت طادتيازع
 | ةطهزاوفصرو نعد ازبازعداعبل اح اسزعت عنق عومشتلا اك سمع إعِلَرَتلا تيمأو

 1 , قدم د افمدد هلل انح القز عتيقعهلا شابة إذ تقفع ذا يتلا للنت تاع شارع
 | منايعامل ساما اورطاشلالامذض عش وضمدق أمي ماشلاءلاوميلعر ع لال ءافداهلمجاننهلل ا هطنس هع |
 اسم ذات دحر ازعدب هما ضكي زوز عدد نبازع هياط كك دلو ةنايص يلخدا ن وكي[ تل مهلا ا
 | 3 جماليسعلاو ]ملول مس لص َها)وْسِم عاشو شامءانائمإركا لاددث ناو شابة هامل اننئحذاذال اف ١

 ٍ كنمو ئيهوا لعام اول ةانل ثيهو كاهل |لضفاكد ن اكن اكن يبل اا لَعمِلضِةفرملاوقزراكتلا

 ظ | اكتلاساخاوآَسورلاو لش لس كورك سو كلاس ملبنف ”اًنسنصانيلكو ثيطعاانم
 ا ْ | ِلَع كلذ كانوا اناميلنش لا اهاباناما تام لاعاد شد اكن تابرشسال ءاقل انكفس كلتا

 لِي ضِضِرز ر ل نيطس حابة مل او هب كسخلاو ظفر الا ةيسعّوركشلاو ةيضعلاوءانشاذكو نامل امهحج
 طييعءدعلا اكد ملا ةدرطلا اخ اوراس ماو م ا: هواي راعاهفن تيزها هب دبر بنإ ل مانولوملاب
 هوب اهرب اهب ازخداذد دل ركدم هقبتملاؤتلوي لان العشا ركع زعدضر مرازص نبع ظ

 متطنلا عرج ازب زبر عج اكن الف ننال ءاد هل كحال «دلع ا دلو يمئد امش هظسائظعد
 |كللوَو تهحوَقلا نؤكد امم فرب ىلا موقاي نلض همشملا يذت نامدول اذا اة لَعش هادئ غداع ا

 (قرل كي ثلال نيل امل انر هش امو ى اعد تو َقولَصنا نك ازمأنأ امد (ل اع ضرالاناومتنل ارض

 | تنالفن لعن لاه قع لع سهلا وك اَكض ابو ظنك كُل َنييل لمان نما

| 

 اد 2 دكا ول قا ل ا وح ا ااا :

 نسنز أك

0 

 - 78822133712 مت 2-2



 اهو“ كوالواازسا
 لس ورشا راما ا

 ل فرك ماد عواد
 نول ع مدعو تقد لادا
 يطالب ااا |
 7 ا

 يار ةدزلاوابن
 0 1 ا وكالررع وق

 2 نوب معلا
 سنك راك باذاشسا

 لاق ىو [لوالا_ر حاد

 نإ اىصالا نمي جر

 ,ةرلص/ ص طرشن احلا |
 كاتس امان غم
 5 ور جو و راما

 سالف ا
 رزلغل مز طخ علي

 ناشي وبرد انتم نك |

 اصقمسك علال ثني

 ل . |
 اال سوت د ىف م السلا ا
 0 ايما 1

.- 

 اًضوئواي نا عزقلاو عزقلا ناجم !شلحتال ا تل للع نينسؤلاما لاثل ان تِللَعس ادع دازعتبرالا اك جي

0 

 دليرعزيتالانمرعأك قرا رض ناطخلا كلكم ب هلت ةاح نان دياز طب يوبملا ابني طرب نورس وسملا

 ايضا مبا ل اذكذ اون نعجن ةادكع كي نعش ادع نبةييز عل ع اك ابص نيسافلفال الوبزم جب

 120399959111553 /20001359591 192 17 واول 7117 وج لت
 كلذف هنولعشاوناك[ع ياك اكماعلا اذه فثايال امهددكذ (ن أمن جيزان ةيسايدولول متن وعزالاو
 بجلئنانلاةيبضلاوةيوهشلاءاوقن اسهر ااذش ةىعارل ادب بط اي نإ غشو علا عدي دولو إل ءاوزطلنمنابزلا

 لزج تاه ني خزعنيط نب انعدمشد ننال نوزع حانة زعتبم كك ناؤشممب دلال زعءاوه مط
 | اًيِءلِش ده انيطعانناو ثيمدان كلوكنيمُهْلل هتيم دنع لاي لن لشن! لَعش ادئعُي ازعدرامنبأ

 ا ءامتل انكتس كل لومبو مينى عملو جرلا ناطبشل ازممناب نعت لَسَوملاو هيلعمشن !َص كاين شلع

 دبعلازعاهاكل لزعمد | كر نع هّيازعقرربل انعدّدعلا اككحولاناطئبشلا اسمخارضولل ايل اعل اننرش نحن انلل كررشال
 انيك مام اول امض ضال ناو تار ى زلط حو وجع لوقةنجذاذا همس اف لارتلالعشا

 عاف فك دم أو دال ننال جوع انف جلل اذ كرا َنيلاذل ترش قاعة ىانعم كش و قوام
١ 

 رفا ذتال نلادس قوةماق.هيل افانضلمتادددصم اذن حيل | ل !نايبسلاوفاتال نائيباعضوم عديد

 قفت عضادمؤ هضعب كر حرصا رس اطول جرم نهرا ةتدح ا كارل زم كوز اب عفا ورحلا ءام اب عقلا ناميبتملل
 اكان يفد ىازل اوفاعل امهر هات دح اوو الاب لا كعزانشل انام امر تاريشل اعط كلزل اهسنل عملا

 عزائقلاو عزل ان عرمرم ناك ةيلدم اع ورحلاو ءلئاذ نوتل || هج هوب اوال لف ناحو امهمشب ئازل اعتو فاقل امض
 ملثلا| يلعن ينس ازازهوشما هل سارلا طوف ةدحاول اعاقة وتقل !نوداؤنمد دعت لوعارابخالل هالظوُم اك
 !قفي داوم ةنم دل زن ورمشل ارفع ن لن ناوطو عزالضل موف: زجل اتلاف لاؤمارل ا طسوؤ .ناثااذذانمل ناك
 وعضاومةنم كنتو مشل اذخؤب نوف عزانقل ازعل ستورلا لعضو لاما كمال ذل اد عزل اكزختؤتال
 الهلا لعش ادع: ماذتل اره تالا نع هئكبارعم اككرانخالا «قفاقيامتنالا يزال وائ نبا نهلع
 نيب ترفل طتيارساولا طسو كوول يلطاكارارل ولحج نا عمل انإكذو نايل سؤر ذعزقل 507

 ذةساولاكريزاؤ جيتي افنا سم امالكتل د ورلوق نوكموذورتملاعضاولل اذا لهل ذا لقا ات يلع لوتيدارل آل
 لل | هين! اكا كتم لوف ف ناعم يشأ رضع ىف د جوي أن همجالا وأد بعب ناكناولدوانلا انه قارا طسو
 نا لان عزانق لو ملوعٍ م وبسةَسَررلاب_ٍلَعْس | َصوَتلاَ ال انتل طلع ادت راع ةمبدالا أكد ابخالا
 سامطعنباانل امازطيل اش يل ليي نطل شوا لتود اردِلَعس [لَصَس الوسوماورسار ولج نإماورلو عدم

 ادا اذهب أكف لغالا لود ءركيلضرالا ناو: داننل عرسا هانا مايا عب.لركد لول اونتحا لام تال طا دبع
 بةاللعز طبقنا اك هنئازمءاياعب ل نائخوة نسل نمدالاغلا نذ ليقت نا خلال ءش ادعو الالاف

 ملة اهني رعةجبرال اك هنن ازم مافن اخو سل زمملاغلانذ تش ليتل اع ادكع لان عنانس
 ى-كضرالا تاور اذان عساه ربطا كطا ران باسل مويركدال د !اوهطلَومل اوريلع هش !قصشالوسر ل اق لاذ

 نّديلةفلغالالوبن مط ىلا ويغترضرالا ناواوريطتءباشلامويرك اكوا اوتخان التل ميلا نعئو راحل

 "ازيا شلادالوا اواي ن اياز وجب اهبل ميجا دنع باشا مور نون نب نذح ندي اخي دل اف كلج
 املوباشلا مئيمعوفووم اننا ديدرهل لنانسي ل عيل اءانن نازخسلا وذل اخاف اشتمل تلاع عقوف

 ةيضلان انيرعاتلالوسخ بانل اسلان هيئازعهمخارعن يطق نبازعدانععاكه ضم جيل اجلا الن ١
 ةريخل نزع هكيازع ةيبلازعم قدما اكس اب الفرخل ناو. هن لزم انا ةعمسل ل ال ضفا ام هتاورخؤبو اوه ذل /زم اي
 كالا علَع د ادئعلازعتبرالا اك مايا ةعبسل نةضوةنعويسدؤلول نايل لكشف ارع وكرم
 ملالعس ااكعي ازعرل اس نت ماهر عةنلنلا أك ة نس نيا طولك نغتخ|رطّيلاءاسااذااشلا اكن سول

 بر ب م مج بسبججس



 آرام شادس بانموبش نعبر نرساثل زعلاضخنهزبسم زحل بي نمياجا أكناني]نبعانلا
 ًااناقنمنار خل لاحش ! به ىلإل كتلة تينت ني قب زع جل رع سنه رع كنان ادءاهزتمال نيل هيل انضسننم |

 0 ١ تال اًمفدلاذ كت رهز,! )هاون كن ولم شان احتل اشف نوؤم موش دفن نتغ يهزبان اذولوقي

 | دافةراميءرلط نال مزال دلواثان مباشلا مول هدر عممينلغ مضل من كاكرلل اميل ءايسألا'
 لاق اتالم هز |اجن اهنا ك2 لخل اه يشد اامار ثان يلح كلذ ناو رجا كت ءانيالا سرين ب |
 د هبوجاذف , صم ىل اراشل كمر يمزرا ماف :اهتاكب كي كتنانكو انكىايريعةراس نال امن ]سمسا ا[كيكبام |

 | | هعانتل د ةريؤخ ازعنطتممباثلا ءويلاناكو وهما ةراثس ثدلو اذلفاهنعمشااءاثل انرباطزعتلل لب نال اس |
 | ٠١ ورهزالاذ كدح هت اخراثلا اذهانيصزر ايدل كانايطر اخ لمه الهداثلف ران كلذ نمزج فض |
 ايلافو ةوجاذف الصمم اشم كلر هزباماشف دماغ نع ةرنو هزة نع كطقس لق ايانبا اذه هانالادالما |

 | ٠١ هلقلؤتعطتترلو سة نع طقس تي لوبا اذط ءانيبالا دالدادمهزبال اف ث لحم ىئذل امد ال اذطاستد
 هه سا م“ | رحاط ةرانيريبتلو ايئالادالوازءاحإ ,متالذ طمثاال نائل اثوباش دانس كريعاذ انشرصْرب ا ناهيلا ل لحداف

 ١ ١ ناب د دل ءالداف نائمابةنلا رج ديدح اراك لدي اخت ذاحديذملايؤشا نتخاذ
 |.( ديلا نائما مو هند انلائاتسم طع عضوةليد تقلا يلا, ةدَتلااَلا ويضل ودل
 | ٠١ هييشامدال]مادن ايلا زعوج الا نكلوفا مالو فلاريتب ىدر د مالا هرم يفد موكقلابنتتخا هيلع شا |

 اسيا ءانقلإ نخل ثان طمش اعد انصر يالاز لع أككة ندا مكي ةيداجلاضتحية لزم نائل
 بيا هلال وع هباط عا ضرع ينم ازعدج ازمة تملا كة يكل ل ضفاؤشىاوايجاذانيشالو تنل ءن كيل هكم |
 سا نيازعدإال نعد انعتمم كك ءانتلا د ةمكمدل ال اذ ةنس نائم الاثر تنالعشادكع فاض نانسنب |

 | ..| ةقالناي دنعزمال باطراف كرشل ضر ازي بت مرا زعلك ئانل سنا ةويكجم فازعباثد
 ظ مثلا. يلح هكازهتع نرفعجر عير ان: تايغي سل مريِلَو لال طع نام اف ةنلا امالاًمفةلم]لع

 | مالت لَمش اد كعىنازعركعز مز لي هنمدب افلا اًمافةاملا نتن نإ ابا َعشناولَس عل م
 دالة ئاتشمب كيتنلو كل اثم عام ايلَعكناولَص كيت انس كانت سم نطل اوت لاثنت خلخال
 | هوهطعت لل! وم عاش إ ماب هتماخجو ناد خ ف ل م حاف او مز فن ماوه ام حاضقو هقد دإ ال كئاضقد
 ا لاوامالد رمت كتاؤتنل ا ةنعضدادوفل نم دزريسجزع عاجوالاكم ندب ع ثاذالا عفداد كف دذٌثْونل ازم

 ا قالة ندين هاج كاهل اف نانر تنل قزميلع السيل دل ناخد نع القي فل جدىإا العشا دوب
- _ 

 ا
 ا

 ظ | عبع خلت حرا هنختال ل انراتلا لع ل مزع هبا زر فمجز عضو زع هيباز ع طمجيل ار عدج ا هع بي

 ا
 ا

 أ عاضرلا كتاب شياذل باكمام كبانؤرىراوباطخف ناونمئا اثري نينس |

 با متون يلزماط نيس بما ل امد لانا تال مس ادكع ىف زعم ز نيل ط نميز زعم ازعتعاك
 هااتنالعشادكعوبا نسل اثم مركب ازعذ اناث هيازع)ع أككه مال: كرمظعوبتلا هب |
 ةدلعابانلا ملام ةعنينز اد كعزعئرمتلا ىو دلولاءارمتككر لولا عاضرإ م رم اجالدو عاضرلازع |
 نييرازعديلولازءس املا نقع جوس عنبة بهن عر الحان ةمل نع جع أ كك نزح الوقي هتعمسو الك بللع
 هينا هسا اا! لاوس زي ةمالسل عش. اناوراشنل اش دعونا رظن كلان ايس ننعم ماها
 عضوي وهدئنسا ماما تلليطع دال ظن كب بازل وامان ايف دم نوكي لكن ميعضدأو لحلو ى لكن م |
 انهو ضر اذطل عيني بارثلات ابدل سات ديرمئازبللا ناكل طي ملاذ ناكاد كأي متل اهنبارس |

 نيراقيزعنانس نبةجينمجو د عزب بسس نعت كب زيدل طلزنمؤحالا - مانطلا نإ نماهحدحا نوكي نادابتعالا|
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 كل

 فق 2

 دياشلا ده سس«#

 يلو ىع ديلا
1 02 

 ءاور مع الاب دزض

 بن ىضرا و اضنا دم ا

 1 كو رسوم هدم
 ردع ن سن لد ىدر ا

 نسوان لقيا
 مدع ن يي هرمنا

 5 صلو رع اهس ياولد

 رةيدوصلاوساو

 رلولا ل صحصف و١

 أ رع لو اديس نكمل ا

 نس و ايرلع حاج لف

 صر ا

 ثإ نيللإل وا ورد ءابلل ظ

 كم ليل للا

 ا خيل هلك
 د
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 ” اا

 بيبى بتلامرو جوتن انوا ندر نعد دما عانت ل الش ادنع كازعش انني رضا

 مداخل اهل نوثيزجب ا ةلمزخ ات لسادّبعو رعملخ يف |زيداعسو جباذد نلمح ولا نم النم عشلثلا اك ص كرررا_طع ضان

 2-2 ءاضارارا نفاع ْ

 نما أكاتل ازد هنأ لهب ال لافاهناب عسا نال النعش دلع اما زعنل سلا رثريع |جي ب امنع ارت نع ظ

 هللااص السر لل نرش لمنع ازعردقنب يمي نعيماط زعيما زع هيلز عع كاهن الا ؤعضتت :

 «يما نعال رعد بينك ى ديني نان ان ادد اباد نانا دلو عضوتسا رئلالعتمجأ

 1 ا ايل عضوتس ناي صكرتذ فت ادرذ لامني يماونتمي 3 ع 8 ٍ

 اين عرشعو دحا عاضرل !ةنفنلا !اثالعْس اعوان ملا :حابصل انتامولادكع زعبيل ازبار عزيشما

 لع كي نمقرب انعتع أكن لم نيل عال اًةيناداذاناو سؤ لصقن د قفار نيرهشعو دحازءصقن نان
 ]هز يلمدانن 1 نيماط لاف نوتنس نما عضرل موصل ازعهنلاس لان تل الع اضرل ارح | جازعدعس
 مالتلالعْس ادبي عز الم ن شاد رع ماكل زعركك انين مدت زعزع اكل ل اةئؤث كل ذنمدوب الع
 هبلعش ادعوا ثلاث لاله نش ادعو ماك |زعرنع كب اكل لها زكلوال ل فوسوجلا ةرباظ نعل اس لاذ
 ميطش ادعاناثل ايلاف ىوسبلازعن ابازعدح او ريغ زعضانبزبزمدكج اك خل رش نم وعساف كآرعضر ا اذاراشسلا
 نيراوفصزعن القل اك ار شزمزهوعشال امدرسادال ل امن شل او ةيناوعنل ابوه عض ناجل لسيما

 دم اررشلالو هناؤشلاوتيدوهنلا ل عضرت نوف سو اوصلل ءضوشلالل اكل لع سارع ىلازعراني نيديكس

 ىالزملاهدلو عفجلجرنعهدلاس ل فول ازعن اكس نبا لو نعدايز نسحب وصعب بمب كل خزي عنب
 الامور خلو نما سنت لس ىف ةيناوع شل او متو انا معضل امني ا

 ااا لو عراة كابالا ان كدأو عزنا نازل نهت لانا دوب نيبال مرر الشح

 نئمللمحا ةيسوجلاو ةياوشلاو ويزيل ل انراتل ٍ اورج يف نعت جز عربزح كي 3 عيتبدالا أك ايلارطضت

 دلوبد لا نركب ناي تل لجف داي رض ىدل ةيداجب الو اجا ال ملوي اساب ىربالن اكداقزلاملو بل
 هينلازيلزيلل بدال نيوكيائزل زماه دلورمدالانوكين او ةيناركلاودوهلانازتقاةنرقيرعسؤملا انهمازلا
 ابانلاَسلاةداعنوعازعنايزبدامنعوطنزبلازعلهسزعتنعلا ]كك ايا وركمانهبكن انانزلانلصاخما
 مل اناهنل بيطبا اعنصامامهل نالحان اذاهنيللا انهحاو تدلون اهل حاف ليد اجطعشوىل مالغرعا تل العا

 لجو سلا هيلغمل الب ب ل رع لنا اك بلل ايل اهلضلن اهم ان اناهنبل ىلا جارح نيج لق

 رلغركريدمُس ادئعوبال اقفل ازباج كلذ نوكنال ناز اعمل عضرتن | انهالوم كرون مث دلو فاكو امل تاك

 ْرِوياَماانضيتسالا ذيله نتكاشم نكرسز انس باب اذه نبوية مرق | نيلل طبيليوّوحتللذ نمد لمداخ
 نحاول خا زئرصجن ل عمي نكيكرن سجن كونسندرتال عيل انزل اسف ةخ نبل ا يطذ لبق

 يل (ئائظام كا انآ :زاازمث دلو ةزمارا ل للك ادعي نال تل اول امش اديب عز عر كن ازعل انضفنبانرعوجا

 قاد زبوعل ا ذرغطل الانسي ملا عييت مالغلا ناو ىدهينيلل !ناف ءانشمل او اح !اوُعْضَءسن السوم اومَلَع
 لزب نالازجإع أ كك ءانيتسالا وم النوعولاةثاقوالاثكأف عمّدل ازاليس ست يؤرل افعض: رو شملان |
 هيَْلَصْشا لوس لاند عاب نب نبل تان اف او عضال وقيد انامل اناا لعسارَع
 كك الخازونبللاف عاضرل الاب نئرعيصيد لول اىا (كلر هيلَع بشي دلولان ءاقحاوُعْضعَس الأسد

 قاف طال اعني ليل لانا لكلا جناب يعي مز يمانع

 2 لو تاورعزب] بنعم ح از هوس يدان عف رع نيس اعل انعداججا بيعه كك يلَعٍبش دولا نان
 د

 امرا زأيمب ىدع تبلل انانةر ةروظلاازماضول ركل لا[ كج نزع ةرائز نع سف كي نعوجد نجوي

 ههراب عىل عر وضعي ىلإ ,ازعاز اص ضم عر معد ازرار عوليعن ليز عدج اني بي ةئلئلا أكد الخل رشح ا

 الع



 د تشسسلا سا ندب سمسم سسسيييسلم 2 سس سس تستنسسيياييييب_ سس ي-احستتنل

 ميظودازوهللم رتل لمة ادكع ىلإ عر اعز نتن ازع ان. اص[ ضميزرع ضلخ ىلإ هل ادص نم زيشح بعيب
 رثواطت فدا ةلشمر ف ىازيازعراننيوتش انعم ع لاني ا نع دنيز عزمت بنين طحن او هييازع شل ضي
 ليست رثل الس شارع ىو مان ءاهاضسب زمر دمت |زعربزب نيب وقس نم هنم بجي ظ حزم هماودي مل اث
 اص بعو مز اكك نم: رمل ارهد حازمتع |كهّبازمثر رام ظزمفالضر نادوب انام دولوهّومت ةييطشائناواص

 تاهربعرا امان ضبالد اضربااط ام !ءتمضداداف هاج عضل الجيزه و تلم ليتل ولط اذا انما
 ' كا ببن دل سمار دع زعرجاز عقم كك ضبوتحاهنباب حل وجال انلل ذب تيد ىه ناغاهنماوح

 | | هدلو.ل دولومالمام دلت: ىلا ذراشتالاىلانن شالو قزمتل ال نان للمس ادكعجازمز انكل لزم يفضل نب
 |. | ىنلا انه ىدل لثقافلبحا ناناغاق انلمداال ل وفن عامباداثااذاإ ل اتويدحامقدتاق مضل لاساكل اش
 | . كل ه]سيزعش لوزن اوما الداع دف ىنلز لافان كطناجا ن لفاشل لومة لتل متل ناك رعضوا
 ذافنلل حاس ثراولإإطوملوف اًمادداف وحال للم هش ادكع لزم ةنعا اكل ججلاةإملاو ةإرل لهل اتاضي نا
 | ضار عال اصفاد نا ناف نم اكن يلوح فوفدص انضر 2 نخأ: نا انجل يل مع اضر ف هماّرالضتد وضل انَراضي نإوف

 لهن تاهل! الاناناس ادع انعدنمما أك الظفلاوط لاف اناس ناكتللة لبق دان وانه
 دولومالو اه دلوب: ىل اودانحاكل ومب َحورعْسا ناعرخا ةلما ءلصتانبمعضرتن ا اهدلوبقحاوفو اهلمح ع ضيوتح

 تيا بيب مضل ةسخظافل اة نو اطبع دالاس عضال انناكل امك ْش ثراؤل [ٍلعوءدلوبمل

 نيلوجز تكا اهدلوءاضرؤ نمت ناةلمال كيل [تلِلَع ادعوبال ال اة انعارممل لفن منع فازبازع

 هلع نعد ازعدحانعتم كم اطل !لاصفلا نسحوهف انهنضارتنحشلل ذب لانصفل دارا ناغنيلمأ#
 | نيااعلاعاص تلطت ث ءاجمت تع ضراف اهل مداخل عهنمل مدل و ةانماهعمو لما كرتو تايجر 2 نإ لعسادبع

 نيازعداد زمنيا بنل اسديلا ف ديو كرر يوحاه جزم جرحي ن اقموللوكيلواهلشمرج اهل ل افق سول
 حاس لعدالل بيب اك تيانجين نادل لا ران زمانا زعل

 / ا فمزفغتا دوكتاههب ن ءاجاهنامثنينسم دلوب تاظفاؤاظج ا ثس| ل جة يال لشارع ف (زعيءلخ ننال شزع

 | نعداخ لو نعرينعينازازعدسازع ب ؤجت) لني هنو فيتنوما زوما ل اثر نوفر يال نا اهلما |

 َ نائئال اك دلو أ, وحازم تيدمأب .ظاثلاف ثواطت ندا, هش العش ادكع فا زعولح ا
 | تلال نان هلت المال ل اظل مدلوب حالها ادع لال ك ضل نان ازعناانازعانولازع

 ١ ١ تالطلاعترلوناءقحاطجل اناونس كلب هب قحاءفرعض نمد تامل شمئوباعضرل ا اهتلط ذل ااهجوزل للا
 | ّيحامال افجان ذو عزانن كانم نكيرل نوم "لكلا َقايِسَدِلَعَل ري اكعاضرلا دم ذرة روكرملاةروصلا غال عاؤتلاد |

 وصلا ثعلل انائيزو ةندبلا ةبيرلاءةمةدلا هذه نال هبال ادابخالا هلع ل رياك جفزتنرلام ننس عيسملاهب

 | همزلا او نيس عبس كنا عداهفلق ثح بدأت اما هتتال ااخال ا اًلَع ل دب كلذ ضمَوحا ناهنمالا

 1 انحالا يي عمياهبَو ب بالا د أنلاومالل نوكتاّتا ةيسرتل نان اعبس بدؤبو اعبس ٍفررجارخ ذو اًعسيْإشن
 ان الها داع شا سوال شس لاف نكد يعىرتنم انه يئ ازعؤ اإل زعزع بالا انه غيم اظل اسحب

 الخيل اض|بانلاسلان ضمانا يضز سنعمل هيرست اننلولابقحا انهتادلواهبومتماولطي |
 ١ ات نكت هلي لع دارا ىلو ةم لل تاكا هب اطصا ضمت هب لب اكل انوضل انعدصر تن ادكع كي ثندلا |

 اص نيضح انددازز ادعم اغ نيساملا هينعدوكلز جيشنا اكل ءانذ نال نايس ميس غلسناملارلول ايّؤحا إما

 لا بزدالاييويف نول دولا مادام لاوزمدالوأ رم ؟.دارل اولا اتوءسالوف للا لَعَْساد ل انع

 امالانل ارم ارد يكرايمعضر نبال الدهر نان بدعمل ان“ مقحأ ! مالا اذ بالا ثاناذارال نم هروح لال افمطفاذاخ

 ا دال فولي لااع نايم دوي ناهب هب قفراو لريخ كلذ ناالا اهم نامل ناعمه ارد الاعضراال
 ا

 ا

ْ 
ْ 
 ا

00 



 انمالاقواهنممدلو دخاي نادادانجوزت ا اهتادبعلا غلب ملف جود اط دلو عت لاهل امئادالد ا اط دلو اف
 اذافاكولممماذانس شام دلوبّن حلوه ئتبحنجوزتن ادام دلواهن نخأي نادل ريل ل اقف ثجوزت اذانلنس مهّوحا

 ادبص ثحوزت ةرحةما اهيا لانا تل لل عشا دبع ف ازعر اند نل يضل ازعزإ أ از عدلا كي اهني هي َقحاوهضّوتعا
 رغد ب (اتيل بالامسوأ اهندلوبّوحاو منيل اؤتعا اذافرا>اهو هما دلو بق حاويفادالو اة نمثدلوت

 نهود ئيلازءهيبازعر هاك ربو دلول اموات كتم أو .بوبازوحلابدلولتاحنابذ بالا اذه نم
 ِ انااا نانائبس كن همرلاد ننس عميملي كنا عد لي الاد انزعلدر نعرتلوب

 الار العث ادكعىلازعبوتسئي ض وب عطانسإزب|نعمب انصازمة تع نع ارعةّدعن أك هيف[
 نمل منايا اكمال طول جنان ابدا دادنينسوجس الانس تسل ذاب حأ| سس

 عبك مول الحلال عتبو ناتسعبكماكلا عتب ينس عبكيسلب مالغل ال ادت لَعْسادبَع فر عر يجزم طا !سا |
 | حضانات نينس ع بسك فن ههزلادناتسعّسس بدؤبونينس عمجبسلب كنباعد ال لع داضلا لاذ كو نيتس
 كلةفيلوطويتسواعبس تسل و اعبس بدر اَعببوبملا برسل للنمو ما لا ىو هنضربخنألّن م نافاكاد

 ثسلءجافلاذ نائيّبصلانيناورفرت اعود د كو براغ ام كلذ دعب ناكامَو نيثلث خذ هل ةعوزنس ترشعو

 هصلاوبصلا[َسَولاو طعس |إّصش ال وسر_ل اه لاو شل اممِلَع ا ازرع هيسازعل بم نر ةعجز ع حافل امه نينس
 علق ءورمشالا نع هسّرع :قعلاودن يلح ككن ينسون جباضلاا مي قوغي ةيدبصلاوذييعل وطيب صلاو

 دعو زغدانسالا اذهب كك يتسرمثعا اوذلماذاوجاضلاذ ءانشسل انببو نائل ازيد ترفل ا اش لشن !ذكع يل ازع |(
 ئضويماوماذامم ةزحالا ءاشعل |ثرغل ازيد اية ورعمحل او ىلواكزيتولّصل انمداوع مين ا نايس انانال اقرا ليلا

 نط عنبة يخزمفربل نعت تمل ا [.كءولّضلإ اكد اوريو ةؤاَصلاب نامل لم اءاذدايخلمدت ن |( ارانتن ب نق :
 ميلاكهبس نإ تنحل ارك اكوااددداهل انا لع شاد تع ازع غو جاد يجن ع جررعززعل ادعزررع

 هلال ممىلادب نون نعيم ثيدحل نسوي م غؤلبو مواد الئادا ذي مءانش شذ مؤدجو سأكتب ةثجرلا
 | ةلباشمو ةثجملاو كلذ زعم فوم كلذ دميرتعتفملالضء ميلخ د مد نون اهل م يوغي نا بق عيشتلا وللا مملع ْ

 انمدإل اوه لالا نالا هيدضول لب امم 2قلطي دقو هني نعيشها خان وعم ءاجدال مشل

 طالاااغالا شاشماز ذكلاقف ىلا ضر شبل خلع وموُهون للاب اتطنالا اكس قف يدانضالا هللا دبع ن باج نكرم

 رثكيلنهبلَقإ انج درر جو نم! لَعَتداّصلا ل اث4ي هما ناش اور طنان ينازل لجل بج طعركدالما

 هيلين ف كشلاعقواذاراَسول اول عشإ] صه الوبر دهع دعوبصلا ناكر ءائارخيرل اهتاذ همالءامدلا

 ىلازعنسد غر ؤ نزع د نمل زعلع | ككق ئافركلا نايلي نزح ايل ناحل مؤلم ايالم |
 ضار مازلنا ذهبا زحانش الواي لال سمدالَعش قتل اذالسداجل لال تا

 0 اكن عبساتلا وج تان ؤ ضع لقوا نارك تاه او ١
 كيا كاظ بركس ريمان هادي الجص كك ضم ل موك زعالاهضفزعديبازعدم باعت
 دلا,ةلَش ص الود نان هتهجلم دي وضوء لازالت امام: لاق نال ذ كا
 | قنانناكن اًورحابلا لسد نمط! اكل عَ ميرا تسهم هرفتسل نال كد ناكاذاد دن اؤلعدلول وحس

 در تملا اهحا اجت رعلا الزتالكفسؤوب قب ةروماهبل هالوروتلا ةروُس امد هيل ضئيل اما + هرفتسلن

 دلعي سنال الند ور كانو كلهم شيق ل أي ارو لو اهتم نبال مان هنيمماذا اما
 اناصاه كتب ىاهما و تسي ةمولظلاااهةرجل تلاع وكوت هاء لاو اغئكتا ىرض كتزر نمالو ين اهلحال



 هام هر لها ل !:ماهفالرونلاةروساهيلعبو تخىاعهطيو ناؤمل ا ارظل لاثنمانفدلّمالا ب

 أفضل! امعبال ى لضم ااهلزتنالول اهتز رهتحد ةهتشغي كوز ماه فال تس ةروس اه-اسبالو فلا اذه فرعا
 ,هللسرلاذاانكمضويملانالفدحوسلوقنتالطنالا ماتا مهل ملظالوكل ارو ارنثالثل اكس اهلاكن

 موالد اولا سَو لاو لق هش |] تش !لوسر لا افران نينمؤلل امال لا سفر همز ع طانبس انتم

 | لان :ضز علام هي فيبخالاى ال اهبكس ىازعؤ ذره نلعنب قع هك مران نب كانو تالا
 !نكقالابركتناوننبان ل ان,نأك مك ملح نيكل ومص مالغلا ةماز عت با لوقي تلات اش السل انعم

 ع كلا ءوسو ةسشلاو ةوفلاو :تشلاقلاب مطلاةدقاشلا ومالا زم هل حني تلسمل وسلا ةباع أعم

 مااا رلصتساد ل اهل دفا قرات إو لو املا هنب إكس فرز ندواذ ناكل اةدالخر عز دج ازع

 نجد مومن هدفا ناومردل اال زمغابلا انش نافسالس باطني ابك يلع هب شارما

 مالت المش دجى مشدالا أكانهقوقعزمانهل دلول مزلياما/ه دلول توما زهنيل ولالا تول اذباع

 | هدلو ناطإزمشارسر لسلام ش لَسش الود ل لاف تلااسش ادع يف عابر نشوب صائد نيازع
 | ريض نانيّوهنيربلءهب نزعالو نهرالثءروسصمعز داو هند لاق هررىلعهنيعب نيك2 ة لا هيلع

 هيلا ]نو لاؤم عه تش الونسر لاف مث حو سبطقوا قوقع ذنوب نال الخرب نال كلا دود حزم ح ف

 ١ َن ب ءالضازال *مالو حر عطامالد ناذهتحلاعر دجال ماجوفلا ةريسئ ماهي د حوباهحبةيطو هللا هبط

 ا تاطزال اسهم طبالان لَم اعالدا:؟عوهرلازمهيلظبالو لعق الى اةهرال هئقبانل جش ثيم اذه ف

 أجلا. ل انمرالا اراك قفرلا». : كيل امورضل ا قرح ا وهن العال رسمت الى امتنا ل ةمداالوتصزرال لاعب

 ؛ كيلا: لاف ءازماهخالار .؟لجيشنلا ثلاث تل ش اعنا اضرب او انعم انغت عا كركتلا
 | لفي ةاتلِالمطادكح وازع ا اتعنب شاد كع زها 'ض نبا زعدجل تن أككك دلو ربل ئابيقمد فلان
 |ماوقز 5 !ا1 نوربال منان مهلاونف اششره ومر عواذاورهوحراونايَصلااوحاََسَولاولعْشَلَصْسالوْسد

 | مهام لل اوضه نال« هلامدعواذااشلالعتح اوداإ لا لاق ىوادّسل !لكر عر كهل از مز عد اعدم[
 | تاس نفيس نعف ولع ة.ةملا كن ايبا ءانتلل بضنكون ضيم هللا نا مءو قيل كنور

 'يقكفرمكة نحل شالكه ل ولن ]سو لادءِلَعْس إلسا لور لاه لاف شادكع يفازع رفا ضفلا

 | هللا لسوتلال امرا لانا شلال مشادكعو زعل جد نعد زالافسؤب ليسجل اع انباطصازعةّدع
 ةمرالالهازءداع دنمطعرانط سول ادلع شاص تللود ل الواثق ببص تقام ل امخْلَسول اول

 اذه وابد قيس ألم ةواضل لفضل ءاخيدم ديف هباطعا زب ناك تولاو هيلع | وَتلاَن
 | هلعشإ] وتلا ثلا رغاخىفد كي ميدل اوم هرم لل وب اجلال اعتدال )ان كي ةواَسل اك ىنملا
 للان لاق دانننغصال[ ع فنرط نيدعكس نعطيك ازعل ففي اكل انتمي لفوص دنع ناكر لسور او

 | ل شادكعوامو نع وكؤرعهئنلا اكىبعنالضضووصلال نجوم( أيبابصدلورل ناك تلاع
 هنلَج كحال اولا وهون كدلولا غولب تتتمأي هدلولدبحةةشدبلا جيل اتالائرتلا

 اينانلاذ كلك نبيع نرتراجل |: اذا قوص ةئببسا لحس تكو نحل ل كقكة نس شع كل مالغلا
 ا | كمتشإنل ذالاف رخاء ش ادكع فارع نانس نهاد يعا :ولا كو نودع! بمب نعت ملا نك ننس
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 ان هس شالو لاهي لافت نعد ازجطع ند يز م طساولاءلخْنإٌرعاشس نب جزع هيبازجع |ككدلولا

 ا داللا بيبزعاجازعتذملا اكاض يل عا,ه دلو اناغانيدلاو للاسر العش لَسْشالوُسد لالاث
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 00 2 ةرشِِلَمْسا مان شار كعزعؤلو للا عانب مد ازعاج ع ءاثم بيز عد يحك



 ًْس

 ربع بكينا جة
 الطن انس نبش ادن ول ل عندج زعانهسإ رع هيئخا زجل ميلا ببي اًعشسوا اًعبعض نوكين اال يكل زاد
 دوشعت سة لنيل اشف لاق مالثحالال اثءتش اغلب ذاوحملا منش الوةزعرضا انا يلا ال اي تلاِاعْس ادع
 ,لث كيس شع كاب يلع تتااذاالا الل اقفاهوحتو ةنس ةريشع كلف هيلع تت اذ ل امن طوحد لس ةرعشع عبس ظ

ايدل افاعي اهفس نوكين اا ماا جيد كاتس يلع كبك تانسح ا ظ
 متاهضإ مهردل ريشي ىنذلال افريل 

 عاني بيجر نيا زعفئانملاتع" روس عنب بيينع :تعلا اكو دمر ازع يم اكملبالالاث فَلا اهلا
 ةواصلارمؤبو نينس عسلوبصلارهيرل شلل ننمؤملارهمال او لام الع اربع ىلازعديز نور عت ملا

 ايردعو ناؤل هل فهى هليو نس ِنٌوْسِعَو ىد ملل لولو دبد ةرشع ع يراك متو رشمت عجاضللا 2 مدي قر فيو عمشل
 هؤلاء بنين جلا ]عزو ىسو تن عد حارب ةمزعت ع اكد ض ند هزت ىقل مال زا نأ عب براغ
 هضنءباصاب عباصأ عبدا ةنس كو صا يشل ا تالَع ني ولربما اهل اهات إل ءسادبع وازعوسي عزب دام زع

 دءايدث كلن وحتي الغل ل اثات يلعمش ادع يل ازعنبدالا كت نهم اوّصن !شيدو عن دام زياذر ىو ا

 نبنؤفس بمن ميد.ثاهؤرسخل اداب د نازعتانسن انعدم نتر عطري دتسي كاتب[ هينا عد عطس
 هلايفنتالو د انتال اهتانلءاذال املا تفوت ةمَيلازعنلا سل اثشالَعسادبع و ازعيساملانصبم زو
 نعروصنم4ي نعوم عنبة جز عودعزب١ بيب اكأينعومولا كلم عطغنادقف ثحوزا ذال طف كجوز دم ثناكنا
 اًينسناكو در ةنهرنوبرلو احا ناوةدشاوش د ملتحال متبل مي عاطظقنال ايات ياش ادبح لازعولاس نماننم
 مجنعلاَسلاثاْنِاِلَْفادَع فارع ب ازعدس انى نعونع ازيا كيرلا” يلو ةنع سم اًنهضما
 دلاقفمل امهيلا عفر لنيوح لمي نانا دنع ىَنل ادازاززجد ىدب لعل اني عراب هل قمسربلو نمل قدذ

 نيماخزعةلبجنب ازعل راب وجزع عد نى دنسل زعرافصلا بيادبإ اًئيشهيلاع فري فعل نكيرلو احا نا
 ةعيضاو انس مشع ثلث لا نايس الم اكسال يوكل الف ك جيل الغ لا ل الوفكجر ارم لازعدبج
 اهشرههمينلا نان جزع الوقزعل ثبت |انلابلَع نداشل نعي هِلَسىي ماكحالا ناو جيون نان كلفةننس

 ههادعيلازعوكدتح يمل ارعنيشح بدن عد عازب يمي لا ظنح د شيد اناا مواؤمامولاؤضدان
 له صفا مج َْن ايمي مومفراف ممل هللئاواَصدم ل انوبيموماراذازبال اهلهرشت ةيشلالع

 لمزعدج زب بع بين هبهدالخ بجو نحنا ِجْؤ دش لا نباو هيلا ل املا عض دجوبل انا ظنحؤ دكر ايا ناب
 ةاهلناذاو دول اد نيت للص ثحم دقد مارب بن يَتس نائم مالغلا اذالاثر شب إله علازعوذورلازعوسعزب

 لاف مازن نين# نان اللا علان يكمل ازهداض ا برست نعش ازج لتلبي كلذكك نينست
 عقد ننس عسل راجل ينلباذاراشل اتش ادئعوبال انو كلذك هتك راف اذاودوْنمل اوضه فلل لع بجودقو

 كا انو انا رم مرة اي اهيلعواهل ةماتلادودح انمتاد اهل ام اه ماذا جاهل اماهملا

 الدال ةلماة دن ةرثوعخ علموا لنحابن كيال ذل ذ ميلا زم يؤول اذاهنم يغار مش اعنلا
 . |داذاتالنخالوم اماكللذف رابخالانالنخإ]مارب ابل انه ُبسائيام اع مايتصلاو ةولَصل ليات ىوشمو تالتالاعا |
 | فيلات ازالئخ لسحب كلن عَن دبللاةوقو فرتتتل ازمزكهل اد ديلا قعل ولاد ءاكنل ادموفل افي ساثلا |
 كريلعم أو نلاذ نفل نيد دع نيبديؤزلا دددانهل هب بيؤكلفاو بغددوّلح لا ةماثاو ةولَصل بوجود نم ا

 نيلي جابانلاَسلاؤ دقن توزعت يزعل اناصنابسل اك ض إدا اك ضيم
 هلال انس لَءَساد ع فارع زعزرجرعد ا جن عزب شح ا بصي ه ءاشاوننل انضم عم دل ضعب ]ضب جلا

 | دعانا همنا هكوناونوعبؤثد حو زرحل اةرمانال ل اف ْعَمَبإَع م, ضعي زضغنا اين مدلول اءل نوكمل جل ازع
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 1 ضل 3 لوتس للمس 1 ارم هنم بعين هيلضدب
 لعلام اتل لمار اب اننا لا قمشالادعس نيدعسزع ةربل زهق كك لاني سابال ل اشنمل اممافلد

 كاولسر اجعل لنا وب اناا ولم ليمن امهر فيم, دل نضعت ماش قم نحيل لرحا مدل لضم نوكي

 أ لاظمينر ههلإ حادا نوكيا تلال اذ كامج تفعل رجوتخ ان نصف نبش د حا اغ ل تلاياوتتماوبا

 ظ أ كفته نالت بمد وم اق نا |[ نوزع لزب اهددوماناءازس كلذ نوجا ثا
 | هلو واش اسعاد دعب نوكي امن لمح لنا هنم شاء هل زائل زال زم هنعجرحالطط ناك اكهلجال هن

 ٌ لعل نخال ططرهدس طنب ةدسازب سكر. نوكيا ل للو حئا زعصافدملو هنت

 ا لاه لراس لا: لق هش! ]مش الوررطنلا لوكس اةياور فد كي شا دبع وا ففي ىلا ناكل قو ساب

 | هللاقاملا ىتحمأم انهنب تيساوالهنزل تولد لعش ]وتلا لل اففضالاكرتداهدسالتفف ناب
 | ورحيل دولا ةريكنءاو لج زعز كس نيكي ادةزججل انزيم ةشادلا 1ك ىننتْسا امال يوب زعجلاب

 هيل لحام نونكلإ |ضنل افزع ]نحن اف ازج يمس نب زمنه حاز عزم اك انهن م اهني لاقاكولملا
 | رم او كسرحل فه دلول الخان مون |جدرت كولن زعبل است ارا لام هد ادع ازعل جد نعت اطل (نمؤمزع
 8 هعانلا[كهسابقضاارحرال !ناكن اداب ىتعا ةرحمالاناكن انساك ث حادي رح ابدلول | ل اق كوامب احيدزمت

 1 ان دصالاءمسلان جاذد ل كجم نيكس نرركحازعطابسانباكن يش انب ذهل هساكك انس بازمول ازع
 : | تجزع زمكم نرركمل اج طرلاو ك4 ابل عزسد حازعته تكرارا ء دلو لد لاا جونا ذالو قير تل العم
 مع ا ناكازارلول ترتب ىل لامه لاق ةرحجوزمت :ديعواةمالا موز ازعز تلاع شاد عاب انل اسلام جادد

 لعد نع الالم تالا: انلاس لاق جاند نلكح و اماوا ناكاب ازاكامهياامه نمو ايوا ارحربوب ادحا

 8 0 ديمجهازبازعن يحل بي هشلشلا كه ماب دلو لزم لام ةرح ج وزن دبفاسلت يباب دلول يطع اة دلوب ث ان ةماب

 | | هيكءان وحك وافل اوس انافرارحاء دل لاف ةرح ا هنت نوكت دبعلا > تا لع نار كع فنانعناثس نب نادك نزع

 اني | هيرمان اطملن دب نعويبعو ازبار موي عزب3 مزعل هسزع :ذعلا أككهئلذلا كت يلون ذاضحا ذ ف ناي
 0 | داءارلولانا> هبوبانحاناكاذا لاهرازحاو اكل اممدلولا موق ةما: جودت || ازعل اس لان تكِراِلَعْسادعِلا

 اصإ جل ولم لإ لَع ادع يبازعراغ نوطسإ وعدل جزر ازرعدل وابل اى عدد نب بوقجنعراشصلا ابي

 ان مايزمزن منن انهزم بنين ذل لسع هئلشلا كب الل دلولا لاثاكزلمه جونز حفو رفا دلؤل الا ةرح
 | مضلائامدلوإ تا كم كلن سابالل ان هيضال تاج جن ]يتلا ذا لعش ادع ازعزوجزع لذلا
 أ دانسالا ذهنك مايل وهذان: احر نال كلذ ذل نإ, لنا كلذ أكمالو ىلع احلا درتو دلو هيلا
 نعم العز عودعزا بيب ثوافت داب هلش تلاه مح يلازع + ءرارز نعرزجزع لهل انانلسموزيرجزع

 | اهخال اهنراج الح ةرحرادخال هنراج لهل جر !لناَعَس ادع ينال تلم لافراع نعم اع ناغنل اند واذ

 انس نييزءنيازعييز نب بوقسبزعدافصلا بي هبوبازىملاوئطل امد لوبن ءات تام لل حان كلذ نبل لي لاف
 ْ عيت للا انسينال لو لجل زها سائلا اثينا دبهزعهبقع نب ان
 | سل اهلا هيحابا ورضا اصلا الند ىلؤيلل ءالاو.لدلول للا ث دلو دتاهتاف كلت مل
 انس هيدا ص ىلال كمل اثكللادعن تمنع ان انعدإ ل از عمزلمجزع]مجلا بسب دلوبث ءاجا لومي

 | |١ فكواالا ةيراخم اللوم ل اًمخ هس دلو بن ءاج اف كلت الحلوه ل ان هند اج جف هيخال]كلتلارلتلا
 نصانمز لج عدازلا 4و نعزي! بييرحوهخدلوب ءاج نإ اهلحا يح راما ومع طش ادق

 نرايشلاب ءازتشا) امل نان الاهم دلو كميذ تلقح وهني ل مف ناك« ادق ماطتلدإبث ذي
 ص ةيرامزعمنِاَعسادبعابانلاسل هداه لحنا |زعالا ضخ نعزي بيت انس ل دب جنده شفلاف



 حالا زعزيشملا بيير كابرسابالكلو ماج جفل يدا ناوامالإ | يلح باب خيي غماننوبو هندب مجياذهن وانو لع ||"

 لاق هحباوحخ جخجوهو هداج ه خال يالا ذ. تلاع شارع ىازعدا لد ادبعن درعغزع اصل بجزع
 مساك اهنا اهلح نوح هيلع طرتشسا نوكين الا راجيا لولوه لاقي عضصيا م دلوب ث ءاج نانبساد انا ل آلجل ىف

 مئاطٍق ير انعاقلسلا بمب ةيل اب هازتشال نبل ناكتال اثءاللو كلموذ كةرحوُهن لمن ناكن انرحوهدلوب ال

 اهثطوفلالاح كل ىتداج رف لجرل كل اف ةلماف اش إل ايازمدك دك نهرا زعدانعز متل ادئعزع |
 هل رح تالا ارتست راطخالا ءذض نيني هتل اف عج نايم هند يلَحدلولا موب نادل و ثدلوف

 ىييدلو يلقي هيقفلاذ.لاقورخا ذاكامالوعليرملادداذا اني كرخاواهضعب ذايب الا اهطزتسا اذاعة ا |

 ا هللادئعوب اعرب يف ازعر سيل ازونعجي زعيشام ٌبمهربازعدافصلا بييراب عشنا عّيبولانةمقلاب | انص
 ١ الجر ناول كنتم هضاط دلو هّسداج تن اكايئطوغلجد نماهجوز ممرات الحر ناول ل امال ل يلع

 ٌْ تكي نا امايرغشا اذا ابنيبينهتل ذمه ما انه نأكل ام ملدلو ام ناكصيكولممموبلا زف اَسوق ظ

 | لاو شعجوردتما جذل جرف ركلات فاز ازعداح هي هنلشازعزب كلا بتي كيلامدلولا
 الا كلذ|عجام انعم ان اط للون ضامرخأ ل حر نم اهجورف اهنع ث او اهحرز 'يتنطم حوهفرلو نتئدلر امنا ظ

 دايز ازعناكس نرازعناوفسئعونغلازعامتلا بمب كسمءاش ناو تعا ءاش نابل اال اقوظد وال 1 ١
 ظ
 م
 بيزا بي اهجوذ طرشي ناالا تلت ملاكا دل وذل ضان اه جوزفمل اد, ماهيلع مقياطالوم ناك ةمامل كلت ل | أس

 هيلعططزشاوالجر هّبداج جد ذ لجدة بان للعم ارّدع ف ازرعىرسنلازعن ابار عك ان عومداقلانبوسويزع
 دايما نان قذ | نيرا ءانخ اهوا الظ ن|ل كنور اجر اجو اهتلطقرحو وف هدل تنل ولكتا ١

 داخل عمات ريل اجرام جوزف ناكاذا اعله خاو مالا عبتي مضت دنعدلول نالت لح رامات تسال ذ.اهلمح |
 نعيجازعتعا#ن يبضوز ثاذ حاكركح باو حاكتلاف ةلاذل كابا دانلا اذهل بابلااذش بسائتخا |
 | نييراجانرلولحر د 2 1سةلفن اع الحرف لشلا |يلعاطدحازعدب اصعب ز عّيجز عري د حرّلع |
 شاملا ات دلول اوال تشمأو بسائلادلنيؤااذا ةنمبوصغلاهدلول اة داجئادتلافصاثلا |
 هيلعمئادبعجل الع جعالاد كن نعاوف دامي تنم ازعيكحَون ايلا مكه نتشل [جو كنانه 2

 هيلعوطَلَصْم الوُسر لوقل دنع ىزّلل ل ا رلول ا نوكبرل دحاؤ يطق ةداججإعامقد نيلجءنعشلاسنائراتلا |
 لول اوه عزل اكل امى ذل يمضي كن امىاةتدصىتدلا نل نري هالله شلل دلولا1سرملاو

 امل ةبخل اء امتنان ايس |كانض دل ئسالى !ئ اذإتل اجد اهللو اشيش لجل نال اياز مي ةزل كك شي ضلاد ْ م
 || تيل يصل ازعنابا هي نعركَح انّ عزعرجارعز اكل مان ضو حري ناز ريل ادد جيل ازعةياكو ملي لقد 2

 | ثامشبل اذاؤحر رتب ال باهلع قو غدا ى وش الحد نع تس: لوقيهتعممل اذ! ع ادكجلا
 لك ربو لور علنا تاون رو نقل اهعنإ وقود ظروف يدان مدور طهرت | ؤ
 نصويشل نرفمجزع نازل ار عرافصلا ٠ بيد ياهالا نش لا دلولا لت العش ادعو الاط كال ا.ئعاهلمح| اص

 ويسلو يرام دنع ىذالدلولا ]تال شاد ئعوبال ال اناالاءل نيكد وتل لَعَس ادبعوب لمس لا اةلّمْصلا
 نوح انعناوفص نعى دنلازءلعزع بوز بنر هائللد شالا دلولاَسوْل او كَعس]َصهنالوُسر لوقل
 || كوسم لرب فا رعدت ضو مالع ثيل الجوزي لجيل القل رتل اَعس ادكع ل رع جرعال ديس نعد
 لاثلخ نين | لئزعناكس باز عشولزعدإ»هزازع هيازج ع اكياهاذل قش لارلولا سول او لس سس
 ظ تام قالب هول ارهشا ملا عمماماد مدت ثاهتاللبلهدهشا تي اضوهو تلم للري عراتل العش !دعانانلاس
 | تبويفاسيازعوم اكدت لدلالة كتل تدهش و كتل دهر نال اذ: نانعلالا



 اال 4

 ْ صح سم (-!!لوفمجو زعم انص|ضمبزعنانس نمل ! تنعش كبش

 | ١ فعالا طماط دم زول كرار لاش دلوبوتتتادتو شالا راعا ال3! ءاووعة ناءذط لاثفرلس

 ا مسويه دوت هنو مرسول م اللف ىداذجا ذل ىلاوخاذ مهبش
 ( ٠ هللالطا لاثو ايرا لم افا ءانتلاىلاءرسيمفر ايام هساررَسّولاؤهيلمش إل صش الوربكس لاا عيضاددحا

 1 سم انالث ثرطضا جلا اطل !! واد بلو برضت اهلكاّرعنومتلو ينل مداني هنيبالادحإ عرس

 ظ ( كلان جن ذل ادل اخ اننا كيلا وخد انسادابجلالو كدانجب كدي نائما هيشل شا

 أ

ْ 
 ا

ِ! 
| 

 لسد بولا ضنالإ شل فناول اطراشتن اء ضنالا ةبصتزماطن كفل ررطنل او ومع ارك طق دمج اللا

 | ادب زم نبانصاضسبزرعراكس زي ازهرمؤلّرك نم نزح زعزب ثانية يزعج كك فر جازان
 | نان لقوم دلو ناو انو اسم دضةلاال زعلان (ناماءن االسرنال انراشللباع

 أ لاطمرتلاهبددت ياش لح نِنسْولايماءاين لائضيسلاظف دلو هدوم  اهجودنئءافوساهتاناهرتىاقزناول ا |

 / ل لزسةلبل ىف كان خلة ثان الل اطل انادوسالا لانا انام
 || املطنان لاق ثيباو لع ُثحرحر غو ء] من كا ثءاظ ثناو كال ه ةارمللل اففاه لم كسوف !تن اهنان نظف

 ١ | كابل ايلف يحن انهن ضجر نا سي دوما اعفيا تلح دوما خرقوا ضب ا دفطنل امل ل ض اتاواكشسإ ا

 5 | مترا فيادادوسالل بجول اما |لاداغىادوس/ ب كواشن ى ادد فول ضان يب اللوضاقلاا بلطمو ىضراملا اجزم

 دعا ةيراعب ارعراتلا عمم ابانلاس ل افرانب نيدبكتس نع ناؤفسز عامي عازب :,ازعدكجو نائشلا كل اطد

 ١.. تايبدلوانرا ذالان“ لن ءماظامالةءلما اهمهتدازجلا اهمهتبل اف ىلعتف جوه د اهب فيي لجرلل نوكت |

 ” داهيديك رام عبداجزعاشولانصنانثالا اك نولمل ل ول متفافبد اشداهبرامىاذفاملالازماهب فلس |

 ١ ةملو منايا ةركتل راهن زعلت ؤت عم ذيل ةداجط قدس مل تلايلع شادكعانانلاسلا |
 | | اههتلامالت ةمامأةمقاناذ لناس هيلع عاب كلاسو لا ديكس اذه عابال تاعرالاغدلولا | ْ

 اص | رضاعن دزعمسسانعل رعد ازهر افصلا بن دلول ل نزلبال ا عيطتة ل ذك ل نال زمانه ؤشامانل مغ كلا

 وراح دنع اجر ناكل لاذاهب وخل نإ اهلع شوفراجمل لجون عدلان لاورساهمزعتءدذن عرف العنب

 | الاهمال عدلا د مرجال لاف كلل ذزعاتلالَمهش الكعوب ل ئض اهب هيا ةيدلج ل عبشب نا دلو ثرماخ جول
 , | دحاطرمشح سا دبذ اماعس|بانا الل دلل ادلب ن اعدل هز ان اناناؤياللا

 اس تن مرارجل اجاني : اءاطخم ال سطمازبل بع نرفض عن الس زل مزه سمسار جزع هنع بسب
 ١ اهبيلجلا تاني ان ةيراماددهفاهب باوتساف مد عالحراهعمبأ هاف مل :اًموب خدفاشاطب ناكوهم لت يدا
 | كم كبنييل نيالا ناكن اونا رجيال كلذ نانا. همتسالف كانسرب انش هو اكل دلول ناك ابكت د لوب كابحاهنامث
 اصا | ةععولعب ,مسمل انه 2 راسل جتك لال انتكل اه زينب وقع عظنعابتي هما عنورمج كرب اش مهن

 - شد ال ىلع نيغورإ زارع هيكازعز ماك دلووهفه نس وباشم هن ناكن ا كت ءدلو ىف كش ع هّتبراج

 | هليجوازعدإ:ك لمس لاهل جانمر هاند هالو اف وعمهبيع تاكاذإ ليل اب دلول اوبال ن ادوبي اهحوذاهنع

 || دلو حرهش !سراإلا هيلا يدهاامدعب ثِليرف ةإما وزن ل دم كرا لع ل ادعاانل الا بلغت نيناثاز

 ١ | اهب قيفوانعالت نالت اىلااففاتناوللذاهنبلضناللا اًمنلاثةنم كجاهن لوف ثعزواط دلو كنان ةيراج

 | | دج ود نجر كير اعاهسازعينئخاز جا يلا بيض َدهنبىلا لهدا هْلائيدم كأس ادباما ]عل
 | |٠ اباكانقوممانكىلؤل اذد هب ىو انايالاهلم دنع ندلوفاهتعبن هن كيوفام اطانشكيزامجىل تاكل اميل
 اش ركلئاقار ااصالارلسر دانة الع زعلانحز مقرا اكمام لاظرتلالت شاع
 ا | ىالغادصان ترطل ازعنضرعشسا نوعا اجب ة مح رح ىيراج جلع وق |مطعمام كلب ادَمَق!3لاف تدلع

 ا | لتتتتكلا

/ 



 تتح - 5 كمر

 ”لهؤفناو اعنا ةيراهئا بحال لا وفمجوب إل ل امو هشا ةعتد قمل ةراج عضو ثنا اهتزت امرا الجد نيب
 كنمئحرخاذال اةوامرع اهل ثد لبي حنلل ا” م هيلع وف ن اصواف ثدح كب ثدح نافيا هله || جيو انسويوح
 || عاانلمعتعال قحاب انْضّتو كنق ىف لك رانرتهلل اقرت ث )مشل ىلائ عاما ىدلو عوضنو ىنبوطعش امج

 هية اثزهلإ ل تلط شارع نايات نش اديزعوإبلا بسن هرءاكيج د باز ع تددسازعتعاك د لاي خأنالو [
 ائافسلا دار نا. باهتكاديجالاو بلا دولي اغلا ل | يب فزت نان ونال داج ل بحال داو امزع
 سراخابلا انه مال او ةاشلا انتخالا هررمشب اماما نود ةولولا اهيدامل انامل ادا بحانللذ دعب ايففارنى ا
 لمائاو هيب اناشينال هبرة الارلوننيال اماكجوزلا لاو امي اهبهبالخهساالدلوزلزنج هلعجينااهسبجب

 ضال كمال كانا مد سب هيطف بيل زمايهطت نا عجداتزلازمعنل العرب لمح ماكالع اه بجمال ةراخلا نع
 ناكرتاورل ةراجأطي ناكل د2 اًتِاِاَعْش ادّبع ى ار عزز جزعلااهرط ىلوممل نه يتوجلا ليو نعزي ثنا بم نعدمحا

 , لراذز نماييضب ابعد هيبيالكدلول اناس اث.دلو اذا الك لَعش ادبعوبال امنا خف انعم او كبح اهتاورجاوحذ اهب

 درب ءانباطسانملمدنعحسازز هدازجشاط نم مزبازمدافصلا بتي هينازعرحاكك ليل ثم ذهبا ذاسوشاذ نصا طين
 عنننكة نموكيال نون جزجودافأط ةداجرل تاكج هعاتلالعش ادصابانلاسلاة ليمان دبحما ١ ١ كاي ةظفاهخ
 ينصب ف نييك ايل عز عدجازعتع كيش شاوي زم شدونالو دلولا عيدبالو يراجع جيلا دلول ارواح عيبا ةيئولانلش اللد

 ولتاةللتدضا شب لاما هتطوناهلحنانتسانتدالماحةراج وشامل باتل سلاةداعن وساع اجا نع
 كلا للذ مييالفاهنع لزميرل ن اكن اووثيالو شاول اهنع كن اكن ال ان نيمجول ذبح ا'ل فضال ءااهنع زلال هيف

 طالوت اش العش ارك يدازعترالا كك فطن ءانغدذرت ان يرئي سلاماً يشمل )جيد هفتبيكوشروبالو جي
 كلما اهب الوسراياهترتشال افا هنعل اف ىالختز طبل ةعيظعةايلو اذار اضالازعلجد طخ ]ولا ةيلعهشا

 دقعاكمدو بو موجبخمتننغ كنفطن نالل مؤنس ًووتس ابوها ايلا نطو امبوتعامل انمي هاتر جب
 اكرسيالواط دلو ئس ن ايلف يضر م جتا عماجزمل التلال شائع فاز عم رب ابا غز عيني زعدجا
 ةصتالوسلسر قال ايش لش ادع ليز هد قف زبداو جزع هبط[ ضمن عرج زعزع [ككدلول امم انف كراش ِ

 َلاوِلَحْس ]صا لوس ملل اننا بجوهد ثيج نفيا ماك جحرخ قاس الور ايل اشف1سوملا لعمل
 انكاططق مضي ضافش نبانلي ناس اوم لَسْش الور ل امفانهسءامت نهب مال اةنيلجر مال ةصيتزم

 ةنزلازبإ يمل ل افاناشل ا ناولو ميل هئاريمو هما ءوت عمنا قعم|مضلَسَولاوَلَعَس | صسالوسرلاف تجرح انكد | ٠
 ندائحكياردان ف اككلف هدعانلوءدروهبخ اانهصيمَجوؤيداطخما ةيائجةيدةلقملان أسياد ٠

 ابادلكدناسو هما نوكي» هماىل ابني ةنعالملازبال اة تللعش ادع فزع كج ازعذسوقرةعلازع وسع
  نّىلا اهجوزاهنعالب هامل نعال لمس اربع نزع فازعن اعز قى دنسلا لع زع بوب نإ بني

 | اك لضاورهطو اهون عاج اعوذ أم كمي هماىلا] ءافدلو بني
 ديلا ريا قواذ ال اه كلش دعب ازعوبلح ازعارنمل يل ازعل ارعرما بيب انني تعوض ١
 نيم ازعور ازعل أك همهس حرخي ىلا دلول اناكت مون عرقادلول !اوعداف دحاؤرهطف ةاماب كرعشلاو ||

 لاف الإ ءاَاع] ولاول ف صشا لور ثبل نر تل اياه طعج بازعريبج بازعدئج نوصاغرمي
 داو هل ذيج هول وف ةياراج وباتت عوق انا هل تلو يرانا كيلقدووام نع! ؤثدح دق نيج
 لسوتلا ل امن م يون هدنمضو هموم جرخك نا كجم مني ث ميسان هندي ملكها تخاو امال ثدلوف |

 وعمان ويح ا بمب قحلامهس حل زعل جام امهرمااوض وف ماوعز اذن عوقز يلام اذ دعما || اذ
 اص

: 

 ا

 مكوك هيداع نازعْ إل ازعدج نبت بني هلشبا تلال منهج ازعا اطصاضتب زعدج نما | ذ
 مذ - . 0 املا نا حف 2 0 1 . ١

 00 ااا تت ا ا سا سا... ساس كبت سس سسوس مم | فاق ايم وعدا ث لون اورهطْذةيراج ثلث دا تاج حيطواذال انس لعش ادكع ىف ازعراعنيازع



 . | 1727 يرايفع ان اسر ءابو م راج اسي ىرتش نان ان راغب حام طعدلول !ءنيفدرو دلو دلول'ناك عزف مهن
 ١ انسإ| ناين مرل انس ن ماندم نمر يشل نرفسجز عش | إزع نع بصيت هتمباط دلو ل ناكو يلع تراجم ا ذر قرتشملازم
 | رهظن إنما كلذد دال رهط ذ ةزماطماومت كن ذل شلع وفل ايرتلِلَمَس ادع فاز عرلخنب
 ادي نزلا لمشإ] هش الور كيو زيزنإلل ةي دل ولام اسحَي عرتنل ىلول محو ماين عر ان ماسالا
 ْ اذا ااشل العش ادم ىلإ:ءةشاشلا مزيل بمن رئلاَجلَجوضتامال الكبش اهفيلعا ان ل امه جان

 ظ | كي شم أي ةيزلا بنت ىلا دلولاناكت مين عق ساو رهط ةإل لع نانو ىدوهيلاواسلا
 ' تب هلي ارادارع امنع اك داس انام اح فاشل ايحانصد د عازل
 1 هنافيشاة م كعضو نانلتو ندع 8 اناهقسفامأظب ةمرايع اركتم رجللن ناكاذال انتل لَعَش اع شاع ىفإ طازع

" 

 ١ | ىلننلنعروجمزب بصيربخالااوحوزلن ايرهشا ة تسل كجوزئامدس ثشوناواهتض ازا امالومنم
 دهان ثعضحوثدنعادقو نكت, هتماجاطاذ لتر ازعل تلاه فما بانلاسل 5 ةداذذ نع اذدّسع |

 ١ | |دحانبتعتب ”رجاللوهنرهش اة تل ث داو نادلوالا هنالك همالفةتس زن صمتي انلو ناكن اكل داللوُهف

 | | | اهون لاناهتتمذ مز ةإل اذ ام دسازم هباوص ازمير عل كجزعد جز بدع طرعان نيد 1 نيدمعا بي نع
 1 ١ رهشا ةسنلمال د لوبن ءاجن فال لوهفثكآوارهشا ةئسلدلوب ث واج نار اميحابْهْس ءدحاو :قع لتر

 | اذال امال لازم نركح نبق نيف مزعإمتلا بمب ثكحل :إرلاذ ليج ةباذد ف كيل زال

 ١ تا لاك اَمْسادَع اطر زع |كلزاللوهفرهشا ةمسزلقاناكن اورخاللوُمفرهش! سل دلومماج

 ْ | دنع ةلادكعن شوبزع انحف اب اصر عتم نقم كرهشا ةتسزمل مال ة|م ادلثال نانيؤلإ بال
 ١ ١ نولوفيرانلا نانوطركهمانطبذ دلولا,لج ا ةياغزعهتلاس ل ران اعرغحو نعد دجّرمع باني نينا

 ا | ةلصفو جين إم ف هماظشمل حان دازولةظ حن دزبالر عشا ةنعتإ] ا حاصق|اونذكل اهفنينساهنط ةيتبائتد

 ' فدالاوانلا ثمل إجنم» دحزعه يزعج برفح عت ايغزعن اب ا: سم ازجوخسابل سم ازعب اظل ا نب
 ١ َْتِلاِلد رو لملف نان نتن ءانرثكاوو ضمد( 0 أمن ليت اسرشكاورهشاة نسل ةارلالهغانم

 1 1 : 7 ! رفارف 0 ا هيو باو

 ١ , مزل الح الج ءانن مثدلوبفازمل اها لعن سْول [سانارْإالَعْس اد نع وكن امو ةرالا أك
 ا , طجرلالاذاز انرطلا مل ممر ع هكبازع فمع نعيذوكسملازجظونلازعفرلازعدجازع بون بيد لولا
 1 , رفا]جر انبال اثر شل الع شادبعىلاز جول ازعداطرمو هثذل انجز ا بيانبا هذم فتنيولة عاش دلولاب
 ١ ٍ ىدتهملانيززعلااصرعرجا كك هن ديلوو تؤ مازمن اك ءدلو هبوط, ةماركالو كلذ ل ركيلف هنموتن مث ءدلوب

 ١ | نرحرحاءءاطننهبع ديزي ناكل جد نع تال ءاذج لح ااءؤئميهدلاس لاه ةادعسْن د سنجر اب هين ع

 ١ مها رماثملا بمن هدلز ئثزجوصولا همخدبال دهشم اب قام دلو همز لاف عنص انكم هسيصواثاو ثلا
 : ' ١ ةلمادله عداطعيزعا كام ش١ اعاباثلا# ثري لازم خ نمزج ادع تلوين عد نزع اطم |

 ا انصإ دلوبلسررق ااذال راش العش اديج زعم كل دل |: سحل ١بتم كلذ كيا لا كل ذنموقسا م ارل ننال
 | خانم اوخح ان, جز عدازحل ا نيش زعاامرنبارتدت حيز فمجز م هبا زعدجاهبجازمع متلا بصي ههزث هانم
 ١ !بتكتمأل ,الئالالمازمءاغداننوه# لما اذ دل وان دلو ابا ئافلشلا امّهلَع يح العوم
 ابي هلقشادكعولاءانهفزطبذ نيمالفلجد باسل ان باطصاضكتزعشازبارعوعنبزعتج اكد واونما
 ظ 92د فم ناسا طا يخذل لات شاد لطالما خلا
 ا مس ديم ل اس ديل
 | ةمشلورهشان عبس ةرهشا: ل دلولإ ث دعب هلم اناولَص مولاي لاثل اة ذلة مهاد خا زجبم د
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 7 هنا تل دج دسار نم ةدا اطبهتو هياهل فنحتاهتاف ةرسنلا ةرهش زكى هجانرهسا ةموا
 قوقويئا لف بكلازيدتنلا, باكل نا يب باكللاًشنب دش نائيبصلا دان اعدداكانتلاذقن١
 : اع هياطعطد دم اع اكدنخدادال ع

 1 اممم زال ص /

 ١ ىربث يجر ازإل ادش دو الن مةرزالاناثلم دار امل /

 ؛ عاشول اعز انثالا هم
 هلعَس دعو للا لامر وفعل نب يعن ابا

 هقزل خلعناز مشبات ل اطلورتلا /

 زجر 0 ارشزعناو

 المشاعل
 دحعاتلاءامل امن

 ااا

 ناواوتفاوش اع نارالوال امعتصا انيو لاق كل دويل ايو اعنصا ايل اف جزتنال كل انياب العيس ١
 ثءاثلال امطاكونبل لاشغشل ممل اين الا ل انط[نعا تل الَعَش اديعانا جارد لئلا سهلياونرخا دوخأون امم

 ا د دم د ها اًوهَيِلعْمْماَرَص الور نهرب ازعذ اس

 دلائل ]تل مادام[ هتجئاؤرداضم نإ :انارهثشعة نائل وم هوان انتل اءِلعل اد هي
 اآْولالعَإَلَص هيَ! اسال[ تل! لعو دال لئيم يئن اغلا لا امانه |َلانطتل 8 امرأ: عْرمْلَسَو ْ

 عاطل كد حال نوكمالشل

 تاقهازجازمثاذالول ىالطلاوماكتل ماك اهمابَو تاذالول لياومارخأ
 كنايصولا ضيفا اياكوشع كالا عجول لالا

 كة مكتوب ا ته كروكي ده تمد تل صصككسع كس تتصل لل سلا ا ا ا ات
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 موا ا 0 ل يو يا

 هس ااظءاوم عفن إرم اماكحاةاد داعش انوسر ثيبله!عمشالوسر ل عراّل او ةواَصلاو هن لما ظ
 ام 212 وا اك 26 ممل لمذا 0 | ا ا

 ترن لهن نسفاولاباكءاجانرشت ةاومد دما صول ضي[ لارا ماك
 الع عجززم ةهيلا ءركروجانوتواماو ثول اهنشادضب آكل وزعش انا ف مايل | هللا ني يكوعمللا

 :ىالال |: آذو] لصون تو[ رولا عاما انتل! كا امدز ا لقفتر
 انف صولا بوب لعوب زو كب دنرغلا عاشمالا اند ةوجلاموز ادق ةزجئ ا |ضدارو

 نيل لعاقح فورعلابنبيوالاو نلاولا ةّيصول ا اررخ كرت ناثول اوكدحارضحاذاو كلم بكر سوتعرم انا

 وفيما ناهيلءامادااًمجصو نفاخ لع عيمسشلا نانو ديلا اًافهعمسا سدس لتيزف

 | ناخاواركسس ل دعاوذ نانا ةّيصول اني_ثول كد حاحا ذا كسب ةداؤشاؤنمازلااهتاانرن اطل ورح
 متيترانامثلاب نائضؤ ة والاد منسامهنوُبع ثول ةبديشركتباصاف متلي ضرالا ل ضيوشتنا :ل سير م

 ناموقينازحافامثاامعكتسا امهن لع ذع زان نيمال رماد اناا ةدائشمكع و يرقاذ ن اكول ان اب ىرغشنلال

 |نيللاظلازلاذا انا اندم اَمَوامهْنَداهْسرِْوَحا تداول للاب نوقف نايلوالا ميل وتساب لزمانهمام

 موقل اىدهيال هش اواوممسأو هللااوظناو ماني ادخت نامما كرت نااوف ايوا اًههج نوع ةداهارانإب نا فدانا

 ويضصفامو يوناو ا طا ذالاملا ليل افخم او ديئد شحات او لجمع ء اضف يل انزل (ك ألمس نقساؤنا
 نيا ةداهش ناثثا هيرتماووكيم عوش نأ اداهشالاىامحتيوءداؤش يثير ثرالااةياب اينو ثريا ةبتبالا

 ةمل الها صخو راتكلازائانأرييننيمل سل ازائناوكتمهبإز حاب برعاو همام هيل ذابت امقاو ف انضم لف نحأ

 اومليت ةولَل دج انهن طنا هنو جالا .كاغ ثول ةييضركتانف ةفاههضدالاؤ يرن
 | تامدندازا نحال اىاّساب ناشي اهلوزن بسد عضو اكومعل اةول صنت امجدعساثلاع اجا درت الم ثقولا

 1 5 2 5 25 هدي ملإ ت2 يزوج د ماا 1 521

 ,ةيفانواد انزل ماض وم انه ابوامشل اى اهبىرش الل عمتلاومتل انربورضاةعاوهو ثراؤول باثدا

| 

 ا

 م

 | ببساقيوقعابجوتسا امامك ساير حاللوا انهن تامل )صحو علاطإ ة عن اناهساماب هل لءاوتاىتداؤش
 ىانانلوالازرولاءهبونعي مملعتجو ا ميطقضسازيذل زمن اننا موس نارام ةنائخماةداهقلاذ فرع



 مسا زمدا اهنا ابدا نارخلر خوان ايلوالا م ىدذ دنع ادت ربخوفد الشال اداهملادةلل ةداهش انافمالا
 اعادت ضاامدنانلل اذ اهمقومايموتولا زوجت ناهشنيهإ عمق دصااث: هى اقحاانتداهش نانوقي ف
 دااهنانانخاك» نيج قزم اطول حانون طم اههحد لع ب ذا د انيزهاثل انباتداءنستىدآل ارك اىالذرملا

 | .ةذاكل نلاقي اروهظب نوضت ضيا مادس نيخدل [طنل ادة ان انيادت نا انين امل إيرا
 كينمنيملا بي نيزهلازعدسلز عتب اك ةَيصولابوجو بمب دومالا و ينل نجد

 ٍةعزمالمل منلانتفنمةنع بترك + جة يصولا ايل يامش ادلع ينازمز اكل رمل يل ازيدع

 .طتاطشا عانانلاسلا ماهل ازعل اص نيل ضفل زمزم ادكص نيرنلوي بي هلشرا | اههبام|ثف دسازع

 ًادنهحمتسولاتالهفجوتلا اة قجزعااملا كي نعدار ف لزج جازعرع زك ملك جتجوهل اقف تسول ازع

 أ. تسول نمد شمدالادما دول يب ىمبنالزن دلائل تشاور

 | ناكداف.ةرحاذ ني ارش .ةوهدسيلاو اضم ف نوصتين ان ارح ادهس نازك مح ثقل اةّيصول اوديلا
 ظ |تدذ ناكإملا نإ طمطنمم ين, راسلوا اكلم مابعنملاو هات جلع و

| 

ْ 

 يبات كؤيضمل 7 :ما هب را اواَقدَصا 0+ ةوتسييعل الز مهئازاورئاغدصال

 ْ | ثغ ةّتصودالان اننالاسببن اوبال ادلب ول اوضح د نص نوككىن اةّيصولاذسطثيلاكو ءاذلب موب

 | يدان ولعب يف اكمل انج خذا لل لامل اهلا لع ساد فازعداحرعهشلالا بن كه سار
 . كالا ناكر الفات دضزكيدلونحتاماملَعمفاننكتاب شاطئ طث نيدو ارضك ذ ناكاشلف

 مهعمرييلعْلاعت تادرالا ةاثولا هرمضعل زمانا شلا لع ادجعوب 3ل اف مويل طلاذ ف نائف تان اهي ثام
 | باداعا ديل لكلمزعوج دولا جالي لاجل ساناوية نمنع نمر يل
 ضدراملمازوملنليدملاوننوراراكلينر اضل كرمان ييزمانرا لالش ادجوبالثلاثدازجزع
 هيلا عيصنديلو ازع اًجرعاشول لعن انشالا اق عزف ىالعذنع عمارداع يلم وق لوك اليل داعم ا

 هيلا دباب ثيل نائاسو سان ثز لف نان غار نالوا كتاف نيمار لاي تل للعشادبعبب لع
 هس نما هتان تل شان ار ماما كشر !ترخاوراشسلا
 ميل نمربؤل كنه ديلا دي نؤلارك[ن جام زعل بوي قد ازعل ةّئمولاهلتعد
 الب مولان امَكِيلَ ا و يداوم تيار يدوم ب

 و11 ب دو دج م يعج اناث ةلهم طن كوفدان دو رازام

 بيدين يمين متنا يوسي نأ بأ كرا وضضان اق ةّسو شانيازمل را اهم
 00 و ل ربو

 م بيوع نما هاسذ هب ندصةزكر اني ذهل وسوؤر الخنسؤا
 يدان يهئرشلا لمسار عد عن محا وكان عرين زازع هيارعذ ابن هدحا
 و خد تراكم هَيَحعدنل «ومدنهرم راسل نلمس رج ز عذر كل ع 8

 ىرِمْسيار كيلو هيورفمج نبنامإ نعول امزب م اشم ثخازياولكلا مذاخ نسخ ازعوط انزيم عمي بي
 ةدروفاصتف ناكئولادذعهتبص بيرو دَِعْشسشالو نس لاغ اتالَمشادصب ارش

 بيلا امطرالاكثاوملارطان الامهيلاساثلا 2. ةافول|ةمضلذ الاه ثيل اوصوي ف كوش الوسداْ:اًمهلّممد
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 و و كدبعا خي ناو كل كرشال كد سجن ةيامل الن اذه شالا ائنَتلاد 0 |

 انيكك مالسالا نا»نفصو كيرلا ناو جن ازيملاو ٌقحرديمل وق حراس اد ٌّقثمبلا ناووحراشل ا قت هدب 0

 ماتلاب قيل او! زيخمشا ارح ءايي خا ةعازتعمش لعزل امه لن داتا وتل اكل ا ناو تيد ح لوفل ناد ثعرش
 للولكتن !كاف ادب نيعلةرطوذن ىلإ ءلكتاللى ابار ا موف اتسع ل داند قش دن عرج اص انو قتيركدم قيتمانزئهللا
 ةةاتجاجومون ماكو ذم كال مويادهع ل عجاووشحوريتل اذ لاو |زيرسباورتشل زي بيق ادنكن اعف طوضن
 امانهن ادهجزمتل ادد نت نما رحال انرككمالمل امتملوق ف ما هيفركي وتل اهرومس اف نقل ف ّيصول هذه
 هللا لص الون اه لعبا تللَن ولايه سولا«نط نع يلق حتر اس ]كا وزح ةّيسول ادني
 ويس ازعنابارمرماحّس املا كيو الئ اهسسلَسَولاولَعْس ا َصس السد اقول سولو يلع
 ءلادلعشإ ل صش اإوسرْنالاتو هل قع تمم ةلّصْمن ناكهنيدصو ثولادنع عمل انا العشار ازع

 هوا تن ان خملاز وت اومداد نبشحل الرس ا وصراع حنا تلال مسمار لعل اسوم
 ةحازة همس ةداشال ولين اب ْئّيَصْوْلا «كما لكلا خيلقتانلا طه نبتغملان يمانع
 ,ةرماننلا د قتعادفد يني لعم لاق تلا كج يبازعهيبازعيدسْن ناز عج نيرهتلادعري
 ان انهو حر ىلا. مس صر طفل افك ديبط نقل كامن عضوف لهنا هيفزمجت ثطلاب ثمان ل اتي فسصولا»

 اضاهمادإ ا

 اح المعمم اهلءملُخ الم مارانلا الملاذ دب بلا لان ثحت تاظدرل تلال الم كنب

 نكست المر لش اواو يااا دنا كج اي كرجل ذوننيؤرغلا

 بيب اهلكلذاذاجان ماعلا سأل نأ سار رعنت كج هلم او [الف نقش للا نلهداكة رغم اداهل نالوم الع

 ” ل0 بي نواؤت داب زج ا ةمانن نا دح داب نال الما دّبع لان عولج زعزع زار دجا

 دلل ووَيصَو هذه هند دارا لخب كي ابا ب كردي اهنكلاث نانضادج نمر هيب يلع نرعزع
 تكتل هماررقورطخ باككاذ انعم انتلاهئشدعْ ل عجيل هرب ىدوس ناد داثاام فرس ا اكل كدااكانيصوانف |

 تكول لكننا يطا هويغورملادجو فم عياباثف ندعي ةلكنو كفن دلو ناكنا

 كا عب وجيزعشرلاننلعزع بت نمل يعزون برمي نعئلسا نبع نمدح ازيد اكك
 نائثا ةّيصول ايس ثول ا كدحا,فحاذاركسب ةداهساو اريل اهياايملاختش الوقع تل العش ادئعابانلاس

 نة اكلالهازماو رف ناذ باكل هازمرغزهنالل او نامل وكتس الل اذ انظم ناخاواركتم ل دعاذذ
 دين عرضوا متل ائاناذ انلاذو ةيزجلاذ باكا لها نسل ذ نس ]سورل العش ]صا لوُسر نال وجلا
 ا ةدازشي كالو فداذ ناكولو امم هب ىرتشتلال ىلانت شاب نائضِضومَملاهعبن بحب باكل ل هز يزيلجم دهش|زييلسم

 ابهن امهتداه يعقب ن الريل لطابلاب ادهش انهن لش ناذامهت داش ياء انرانانالة دل منازل اذ اناا

 لاند انهت داةزيوحا انتداؤشل شاب ناْئَسِفنييءاكان مالا ءاًئم ناموس نم انبوب
 ْلَع ةداهشلاباؤهاب ناذدطللذالامتس الوب نرحالا ةداؤش راسن يلوا داهشصقن كلذ لاذ ان نيملاطلا

 نعم كهل تلال ع وسو مزح ةهازج يضفل زبير عة نعع#ن مم مادي نائبا ةزتنا اوف ايوا اههجد
 ةداؤشاوس الا اهباايىلاعت ش الون عيال طلع هش ادع بانل اس ام فالكل نعليضتل ازبتيعرو نيرجل انعدم في
 وذ كتنيل ذاك ل انك غن ضنازخا ان كل ركيغ نمار خائاوكتم ل دع دذ نانا ةّبصول نحن ومل اركدح ا خحاذ ا كدب
 نعويعي |زبارعدمزب ن بوقعي نعمل هبمب هثلشلا بنر كمل از مالم زعل ا [نانلس اكس لدع
 ظ مصاف دونا زئضرا غل متل اناكاذال اذ رضّرصن اخاواىلامت شالو ذ اصلع هال عي ازعركمما نماشه

 يازمن حنبةزجّرع اص ن ل جز عدإا لا بيناكن ع بوزن بي ةئصولا لعإ بير مةداهشس راج



 ا سو
 رالي اناناذ ادللكانال افغ بال لمازمك

 هيلعش ]شالوا ارغب لمار دعنا باقات ن نأ اونا سيكس نذل ل1
 باق 27 ضر لهل اذان ذ ادللذبثاتكل م انس مياونسل اًمَسَوملا
 عاطف رخو دانل لبق عمناكت نيب ارضتنانعهانباوىديب ناو ىراذل ابق جلا فردلا نهم أك

 اكول اهرعخح الف ةديدش ةل ىداذل اميل سعاو عيبلل بعل ناو | ضمب ىلا اهحرخا دال كم نلابةشوتضةناذ
 منجز يالا الزمان ةيندلا امدقفهئثرد لا ءالصوبنا انما ةراط بلا نب ىديم با ستاك فذ
 | وما همانبحاص ملم يلم ال اشف :دالقلاو ةينالاموتل ادئتفاف هئشرو لل اناا ذرب اسالصو او ةدالقلاو

 ١ |. ذات لوناولا الا نانض وفسذ شةنم نر لهفاولّب الذان الان مامالالقف ةوكافنن هؤفن
 ْ ادضنانبا ندانالا ننال يدرب راتني رس سا ال
 | ١ اهلل هيلو اف ديلعش [لصش ءران1َسوءلاولَعْشِإل سس الور ىلا! موهدقفركيل ادا

 ْ ريس سوو موس امي ءايلو ماجن انهيلع ةدالقلاو ةيالانلل تك هظوم انهنعابلخغ
 ١ لانش ز ]سو لازمياعش []سش الو ررطتتانانهيلغ أني داامةرامىلازءادىدسن | طعرهظدمشا

 ْ كوسا اوذنائعاةّيصول ازيح ثول اركلسارعضح اذ اركسم ةداهش اوما ا اهتنااي ى امتد كر ابتمشن الزنا كلذ ىف
 نيل طلي نسف ناكاذاطقن صولا باككإ ما ةداهشنلاطتش |ولطافضرالا ف متيرعضزننا ناوكريغزمنارخاوا
 ٍ ةداهشيلكتالو ف رقاذ ناكولو اًئمثهب ىرشنلال مدتراناهابن ائَعِف ةْوَلَصل ادبيزم انهن دن ثولا ةبيصئوكتبالصان

 ىاامئااضسا انهت طعرعن انرآَسَولاوَبلَعْسإَلَصْش وسر اهلج الدال ةداهشل اءذهخنيالازمل اذا نانا
 ظ ميس سل ايس يملا
 َنُئاَدااَن يدع اامدانهتداهشز محا امتد اهشل شاب افلح ايفان كلت اهنادانهنىوعرلا٠نهدَّوحا اهنا للاب
 للم عاود د د اوملغ دبر هر بلع ش اا وفطكيناعدادلإمتايلوإ تدل از.لع ال َسْشا وسوم: يللا

 ْ أ اههحيَم ةداهشلماوناب ناهد ادألذ ىراغل يت ايلوإلص يه هدير ام لاباو ىديس نبا نمقينالاو ةدالقلا سيلا 1
 ! ا لش اجا ليا ننزل اد جنوبي مهما افاق
 | | [ِذِف ير وجوب بو 7: + لَسْش ا لوس دهشا لامن ايلع

 ا رامنزارمةثلثا بيدا ئيزمة يا لك هيؤمو نارا اللا بعمأت هيسا ظفحا ظخاو

 ظ دلو زعرامنبازعوبعو زر في ران ازعنيعناجزعرايزممن مزعل نشا كعز عت نيم 5

 ا ظ ولا دونحتاوثكبَلَسَو لاذ لع إو َصْسالوُسر ناكو ةنيذملابىراضالادجعمنب«لل ناكل ثلا طعنلا | ا

 | ءاثللا هولي ننفداذآا ل لوصوا»سدتل كيديملا نول صينومل لاو لَو العش تناََصْسالوسناكو
 ] | ةلّمهتلا ةبكلاملاواةلتلارا أت ةنسلا هب نوفلان كئوصراوةلشلالا1ترائلعْشصجَتلا

1 

| 

 اثم نيم يمر عارعةدملا كةّيصَولاذ كانل المد دالداوابخا راني هياتم ولاا ظ

 | سيلان ومعين نمر تا طط شارع ابان اسلإء رس ريكس نازع هي ةوقومعل اهئ دمع, دازح كيو نع ظ

 | تنعز) بين توكذ ن مدل تحاشلثإاوموازمل رطل ملص معضد ذه ]كك أشياةلالوبلام كل لاثفنلامأ ظ
 ] || ولاعب مويرلناومل از كثرتوهد نعل اف لكنا شاد فارع نانسي از عوني ازباز عون منبج |
 | كهالثةومدنجلا زم آرلاملسلا يسم باسل امل فهيبارم هن نمر: نار عهنع ب ءالظما

 ْ اذمإ| لالش اله فك ىف عرس نقب زعيص ذ ىو نجوي ازعمريازجلح بمن د]وسزعةّدملا كري كك شلاو



 ملوت
 كاطشل ب

 1 +421 عسسل 7 ْ »يصمم مس مس وصمم يح مال ا نأ دم < ساس سس٠س مص ممسملا

 يراه
 لاس اراب امرئ ا اكولم |
 سك لالا دعا د |

 ود للملا نستعمل
 لاو ها اصدر ءابد

 ا انا ل مش راق و ريب
 ِْ آم يلا نسر

 اكد نازي ايحأ عدرلانوصد !ناكو جبر ايوصوا ننال امح/1ابررس#جو هدا نال لوقي لت اناولص نينو ]يماز
 كلا لكل ايومواد نق: لجدذ رش لَم نموإبماوطقد لاف بيب كلاب دهقف كرين كاش انوعوازمد كلاب
 كالالمال دريد فيم لادا هتان فيمتاركتل اهتيصوف قاده سفن اظن مف كن ازعنف ّمل الا درت ةنيمول انالاشف
 هوا نازل ابحا ىلا زرسجيوصو نال اث مب [ك<ى رم ا غلب دقو كرب راذرل ام ثلثبوصوازءلاذ حس مئامم
 مئلالعش ادع ازعن اثم نيدانجرعانشولا كو نءاًميجدحازعتعد نانثالا [ذقياذل طعدملا ل أي عيرلا
 هئاثلا[5 بان كشلإىوموازمو كلاب ةيّيصولاز علضفا عل إرهخابةيتمول اوثثدولايوضادقف كشلابوصو زمام

 داق خم الاثور_خلاب هضنلوضر ل اتش ا ناكل اب ةصول' سلب نيمو اوما ل او ل السل امرباع هئابا
 ةهبشالاق كشل اف .ةدخرلانالاودانهتاللدانثداو ةّيصول ا|يلئت 2 لكاناذه [ كر فح كثلاودهج برلاو
 دراشلا يلعن هيلع كلذ ةالخ سمان ضو ائئرول أضر ل ءلو ىل اياك تل [ممِلَءَةماكا اهاعغ دقو هيف

 فلائصوا ناش الع شاد ابا تِابْوَمسن سون عديلول زب ةيرعِل ملا بي ىانالف معن ذالخؤع |
 ةسرالا|ك<ل يعم سانبةيبوهواذكو اذكى لز ىقيدت ن كلك ك عض ان لام كاشل لزم كامل ثديصو ا دك تا ماه لضجسرل
 دنع عئرلاوثشلايزنيعولا رتل الوقي راسل لوح ابانلاين ملا زعناوفصو رمل ابا كي ناؤمصّرع
 ٌقىضْرَنا فمأُو هئلادجتلا عنجئزآئالاتللذ كشلال اذن كوب اعنص فيك او ممم شار توم

 ابل ازعإميلا بينال لاربب نوركمل ان مزعني حلاة زعتبع اك تشل 1 قرت لشل لصركأو | انماش
 لاف ناز مك داكو هتيمو:وصوا نمالضئتعان ثولآه مفجع هل ايل اثات اربع لازعيجزعالا ل ازع
 هفَسااكتلان عسل هو ءاحفيقتعارئال مال ونع مهئاَم ل أي ىقبايف انتل نوكيو مالغل نجوفب

 اهائتل اصيفركحن ادام هلمتجث يرحل اذه داهجو ىلايإ كولا هماذانبل اسف فوتتل ل نال انلالصانس ارم
 هولا دار مراكب اوبالانمة دعب امثال اذه ف يلع علطتساكليواتلاابقيالل امن اهضْمكَناَعَممِضاخال ضان
 ان هيبازعدج ا خازعدنع بي ةنامادانيليزنيئماوإق لبابة تيما ذيل ةيلعلا و ثراؤلل ة سول بابو ثرولابرضأوا
 لام العمل انيكك ل ذاظيحين ائئدول فام ويغرل كيل اكوا هؤنعان ثول ءرضج ]جون ع العش ادع ينوعمبس عن لع
 دلغره سعزملالم نازخز حازب يجز عد جابت عج بسيوتبام ملوك ل قحائنولاَكلْ واو هكئالاءضؤصياُم
 نرثكاروصوالجدذ لل لل فكج ل ازعت نمل جد زءاشلشلا بي كلثالارلوقملا لش تا لَعشابَع فارع
 نعينوكسل از عإذونلاز عد حان بميئ سلا ايو كلشل املا ةر كاشل ازيثكان اكنال امم ضرم ثكوامئيتعاو كلثلا

 هيلع َسها وب, اكون اهمل نكيرل ةومدنعمل ادم ؤتعاالحر نال ثلا مولر ع كازوهكج

 رمل (1 اسبكلاف ىذا اقع ئينيثلازع حفز ز ع رن صز م ميلا بيبر ولا هني ؤلث رعب يشل وقيل سورا
 هنيموامإ تام بكيومولاعنضي نيكول كل زلم كلل ريكا ابا ذ يأكل ابموني ثوبي رسال
 هتالكعي ا زعويعب ف ازعطمنعيباقل از عزب ١ برن نعب وجيز بين نحب ا زغدجازعت ع اكك ثلا عفان
 ثلشل ارم ضفيناالا كرم مداح اؤةعاو ةيصول انّصل ارخا نيصوبصدا مل امداختوم ع ]جز ْئتعانإل اناتلالع

 نصاب: ىؤزللاجمتومدن وموال حرف للطعام ماله نر مسا زعد حتمي نع كة صولا غليان | اذع
 نيل هسنع:لعلا اكله زئتاباًنبب لام هتيصوف عنصي فكك ذل فج ليزي ىو امعيمج ناكو ل اكولم

 تكل نعومد الج: تلال دمج لازعن )جزع ءايجنازعول اره زعب وجنب يدلك ازع اء يجر جا بيا
 نزلا لارظي ل افمرقتعيماولا سخن نابل لإني ن امن غل لذ ثلث ف ثرظنن ةُصضركج حال ذوانالاف قتعا لاو

 نأكتل تجنن ساخنا مالم رمال بكة لَو هس نسي هش ىو كنومونيف مرتشي انوي م
 لاف وعم نسال عوني عزب اب كلذ ملزويالف كلمالاءكلتلا اي دسؤتعا تالا خل معجنل اف كلذ



 | دم 2 ل ا ووك

 | نابلسي عر تس | ١ كفحلاومداانيتنت هيابككناناده قابل عما هند ترمة لالسجو يومولاذ ضف لا ةتيسْؤبت
 |ةدر و (نجاتبنان | | كيانغر ست زمدل زيموتاميلا نم ئاوربشلابكاالد انباسارنوضة ماني هزقداش ةنذيازءدبلا
 امد هدر د ف | ةذجتلقلانسلزسداومازا اللخمي ان سيابهألب : لمنال نب هيل انككناالا
 نال الاس سرا ومار راسا دهيم بتي نورمعنال ناذلاذ نزال لالالا ذي تسلب هد مت اض درب هم عزمنا ةبمبلا
 (ص رو ممر هش 9 | | غلط انانمن ل ثراث المل لان ميجوسواوانخا كرت تح نبيع مالغ نال اف ميسا رهن ابهصل اع
 |بموفاادا 7 م | تارا بيسان لئن دلما عسر هسلعاو هيل ننكرل ارباح ل لح هددنلا
 نينا لب نحال د انما ةامخاهل اخدت: دد مار اك اذن كاي بكل ان نباص ضمير عرسال نزهه نم بيث اؤللضدان اذرماو
 اماما ز 0000 يس ا اح اس بوح نع
 6 نإ 2 زارت سرع لع | 8 هلملا كل اه كلانء نيني زعم زبمش ادجزعتعم ب ياك رول اي لجيل ماهل مضي انلاىلا

 لا 1 5-5 سا 1 ٌْ تو مي ور يووم هوب رع حل لوا
 سؤ صدا فن ف | | تقرب تكاج 0 اودي ل هارم ءارمللوموار يوم داى دس ا مل إلع
 7 | ١ كقالق هلي نيون إكالععقوف دبس ىاؤفانيد كد نيَتسكشل انبطاخّو زا فصتل راي لسل
 3 دييزمثهدسا ضاعت بينما اثناء هماهسر دقطمرلومد زمني كلذرمضة ملام نم
 أ لدعم كحو لو لب نعي ةتيصولاعضوتاغدر فرخاف ورمل اهل ل اله فمجولال لاعب بل نب ىودوخاوسوالاث

 , افاندرطم هيصة لبن [يحاذك كل ثه دانك جالب نقال لفلان عج خا نللوسد اذه ل اشف
 ا | م تالا الماديات خلاط ا ير يتداول
 | | ىلقولائام تل ائيش بال كثلع كن يللا لنيل داس دهرا افخاذ لبو
 | دعوا اذدرمالاع 0 ءاءالإ1إ ]تالت ك لمست الرمال ان اعاني العم ذغنا نال

 ظ ْ اننا تيما ةلنلا كيس ندازءكيلتبلا
 ظ 0 :عوجزب ]بع قفز ءازعلمبلخل
 5 | علت طنز يزاغمي ع مدالي أكد باد يذلا رعت امال اطلالة الانؤيثرثل
 ١ ١ ميم تيوس ع ومو ج00 كلر 0

| 

 الرعاش 2 ملغ اسالا

 أل رسما مبادل

 2 ءدسو اح لا حا ظ

 | "مار ل عادا موسم |

1 

 انما بيل العش ادعو ازعءزاخ نو ضنمزعناوفضمي نع نامل كه مانجف اهداوزقا اذا م ميلع ةزياطب ة صولا
 أتيح .[لغ دارت نعت كلش تنل شاد ع ازعز رم زعزوضصح انبدوا»زعماطْنُساسملازعإ ملا

 | غلاما هسا اذ اه ديس واو عضاؤمذ ا افا يكره فون طم تنب ةدد نشل عت الا ذاوا

 | رمازارإ:اًديضما اههحَرلَع ةّسولا |ًءفمإرماوُص نفاد مسْملا دلل ةعيتت نأ ائيجاو اهُرامصو زكا لزمربكا
 ا | ةرلضمتناككقلاالا اهكرنماهل بير كيل لير ذل الع بكت اء آش ناري اس عيجف عمال انين يش

 | نيمطتل تشل اوراقملا'هيضلاوراتل ات مامال/رع ةياكد سلا تماطل تل هان نارك انج ن اثر زغ
 انما كاط كصربلا بكا هلَحقع الكل قضوا كب لبو موال امو دبع يبجي بيب ضرالا
 ١ هّيلارب ثبَو شف ىلاهب ثّباكى لخان عنمل اككم كن ىف كي ذرمل خافي لفل خكك ل فلا عنج لل وصرا لحد

 ع است نامتكر ع يجن اكواد ١ نا غكدحإ حا لوضدان ةرانزن ادع نبع نانو ] ملالاهرصو رم ا دكف

 0 ل ب ا مم
 | كلذ صودمتكيرياندلاةكشب هما نيل نر فرسلخلزرامل ظنباو فلخ ان عج .ماعخلو حن نبت واذ رضي



 .لضارككد

 دهب رعج او اهينع
 ا انلابام
 ياذا ءطرالورظ 00

 011 هوي 011 ارم ازين اء دامل از اك 16 يم 0 ابار
 اهنادصُْر و هن الهصوان بانيه اردفلخ عيل ادع ل زن بماملال ما اوامر ثيل الم حرب و ا 0 0 0.

 د ازبار ادي ابكت نوب بويل ادع هضدن الوابل ة تل ومواد كل نم 0 0 نا
 ربع أ ظمان دا ضْوْاَم نر اغلا:

 067 اناكدراص مول اخ نانراولا كنان انيةازع ةباكوما حاشا تول ام ذينغم دعزع# نايعانهض ما نوكينازبتج تل تلاد

 دور اكو صرإ العضو
 انيك كو زعيتانكورماب ؟اًضاَو كلذ لجوضولا انهت ماكي اهتحور اقل اعين :امريو رع ةرابع امهضارتعا امانا

 هلبذد ثار دربنا الالم ا افابهناعاّمىوعرل ازع د

 1 اان ف ثراول سن اضيال ينل ك قل از لا اهنوكز تجي ذل اف ةيقبلا ناٌعماسبا 1
 ايل "ل تال نمد برم أورام الت ايرخالاذرخالا ليوان الام لكتلاددعبلا باغ . تبى ان ران نكست
 موصول م ةبصعالورل ثراثالوث وكلها :.ةااطلا اهيل ميبانومج عفوك ل ببناعي ءاشامعا ام دوو جرد ملعمب
 ْ للمتسولا 2-3 مه اال مملاذ ىلإ

 كملغلو امي مال اطادع كيطتل اوس انبي دب) لتدكل (ون عنب بمب لجل ازءاو نيك[ نال اذ د [ف فل ا ص درو حلاخنمإ) لما ح

 اهكو املاء يبعَو اند َيَسْلاوَمَر انللْذ ثايرد نى نبت ا اعلا 0

 ىار نانءثكرن نلخام فضل !زمرك روح نب]ججوصوالةور ام ثلكنيتكاب دلل ناك ذ لوصوب نائل لدا | شافك يطل اثم ةتااك
112 . 

 باجانطاءاثنا هيله نائل كلذ, فير ائوككيتلاةماظلاءذم بماي خفي نا«ذاب هال اما لوا دتس :
 رو مام احس نكد

 ال ا اضتف) او

 كلثّذا كأي دمنا دلو نانلذوةتيصوزاقدلو ل نكي التزماقيى هداناكن اا لالع كل
 دان غادي زمر ةعزكيماخ دي نم نيغمافيتلازعدم ازعت عا هيي هولا خا قولا 2

 بيهسون مز هاير مت صولا اذ هلو اذجوصرل اوعياطخل متل )نفد بدوا كلل امنة يصوم لج نوصواجورذ 39
 ذهن عليتع نب فسؤ:ز عدي ازه فج ازعد حازب بع بصب ثنو ال جدرل كتل ق يعز رج نية ييرعداسالا اذهب 1 ؤ

 اعيدوااشلثرلائمزمَو ا ٍضةعوطقم ةنيصوالميطئمواط جرف لل لَءنْنسْولإ ومس لاول تليف ةمصإ [رجرسلك نب _ خو ديواًوهَد

 هادو الشسماي ىسيل هج دول از هنن هني وذوضتف ىديغو مولانا ذ دبلن كدا مال 2
 ةمالتلا اوك نازل ب |ككه نيمو لان هد كن فات انك وسدازب زر تنام -
 نالعديب .ازعزاث نهد حازب ته بتي هتتصوذيخاذ هنبد كتفأ خرا أطخا ئةم كيوموإلجورتا شل ِلَعنتسْول مالا لو

 ل لا ا
 هتصو ةداحئرعو هي ؛انجغ اهبَو تضر زج لزم ناكدتيصو 2. ل دعم نهاد اعز شالا كيب نع يبلع لا. نيرذقللاد ثالبرال

 هبباوه فمن عد وكبلازع هرئل ازإ 4و نعديبازع اين عد جانيت بمن ضمة نعوم وةَْلا موب انش ول ل ا
 دئابازع هيبازعبجن رجع نائنالامي لاذ انلاذمئق ةرسو وُ رو:ث روض انا امل اثل انيس مرج مزع اكاد مل رمسيف نا ذل

 داش هينا كيري اكل ارم ةّيصول اف نت تلال لانش مرلع

 جاهم )وتلا: هرضل اسطر كفل نودع مهتما نقلا رماتس لو دانسمةيدبص طوف اضالازع

 ناي رانك ادد مالسالال ماما دام ثلعول ل هاف داول ات بحا'.هبتعن صان ل افؤرخاف

 انه ثربرع ثلا هزم اذسلاو وكارمن كار امكبةوصلا
 :قلامَصول ابابا اماماتاين انشط ئىَنللءاَبلا ذيع ءذانن طعلّدبام امَىابَو كلذ ذاتك ءذافن عم منلا

 غال اهي فاذا ةييصولاةر واجمل انو ثراولا ةيلسب هاف تنال اميزاذنلا هيعمل اقل يطملاد
 نمازي بمن ذعدملا لك ماداممل اهوجال ان احاصَنأ كيما امنا

 نحال محا نملوتي ل نالَعشاكانمعم اطال شلاراغ نطل: ا |رعن وعم نبةبب هث كو نعل عنب
 ٌسيلْنْولإإعءاطعاولعاذ ان ءاني للاردن الداب كج در طي نانا

 امبابة اي اكضل ال اين ءاط زاؤج نال ثرا اولل يطع نكيرلاذا انءركح انهي مح عضو يصاب ءاكشلتمل عئلارل

 .ةةطارعيالام لن نيم البجنباز عدل وابل وعرعيمزبث بؤتيازعدج ابق بيد زع يطع بينك

 20 اراها
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 هَ زمام برك ثول اهنا نآللاءاشامهيعنجبلانوط ل ان الل اناس ن ام بآدلولاءلنوُك رمرلا|

 نادانو هل ثماخالا | نهب كه لستم ادع فرم عش ننعم! ناهي نعتلراببلانبهشاكمزع
 ا | نيو يضاف ان ناودب خقستءاننناوهبهر ماش نااتح اذان ءاشلنسلا لعب نالاث لمعامل
 هلال لش هنن انبوب أ اي هدئر وبر ضبالو وجزم عيضيال اذ تدل اا/الشللالا,ريل مهب
 لضالغلل ماكي مضتاذ اه ثدولا رايب عا مغ ازاداةلاب ةتسولاواعدَّصلاوتهل انعاضفلا نع
 دعا 0 راينا لعد دغر كك !ياكوماللا هد موتو لاذام إكمال هش
 :ل[وففكتارافص ةيتص كل هواَسْودلاعطشإ] هجوتلاب امهر هين نكيرلمل كيا ئنعا
 ا ب صم
 ]مزمل اك ناب ف ور انماذانل انيوحان ننال لاهسِالَمْس اع نإ: ج]مانل لبتيش قازع |
 كنز يرانا الا ايتشانكيال اتمنا ارا
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 1 . هيعدإانالاقنومقسلانيئنارطبزضلا 12 رزعشاز رز عيرتجزل ذر يتوازتج ياللا

 [أضيي َذَ ..النعازابسيرل د ههضرمو رلوطسل الاهمال نزع لزج ةينانااون (تب كتل ززموهف مومو ذازباجوم
 0 6-5 0 انمأأ هلا اتيلالاةراشلا اتش لانواع مذإ سرين عبانإ هي زمشاننإ بتي نعدح اكدوا

ْ : 
 ا تءآ| 2 يي صمم ع لس : نيمو هفماذامأ

 | «ةلافدبنيي حران ماذاسل ابق حانتلا لك تلاثازكم اكل جمس قَد كفرعاؤتاالامتاندب نيبو
 انا ريت |رازمةلشرع لات ناهي زم ملا زهدما بي اك هناذ ايل ذل اوه كانلاالالر نيل غبوسدا |
 ع 20 ا هنمماذا نمل قحالمتل الام ةذلحا بت نادت انواع[ اجورنا بيكو دل ءذشنإ

 يي 0 الاخ شارع يلازعرطابانلاراقزع ذر هلم [2رزاسوه هلك ئضواناعتلا |اسرءرةوبمح 01 1
 ا دسم هل أ كولو اواي "3 ب حدد يمس يسم

 0 * ءاناداؤنود لول هضمو تاي فل قون ]كب دهشان ابين لاذ انه ]جنن بح انارضزم

 نم“ 2| ةيممكرازسما بياك اهلا نوما عت دارَع ببد
 | غب ك4 0-5 هننوؤ جزر نوموملالوقي 1 ممم ماما د

 3439 ا دا 20111111111111

 0 .ذادكون هياكت نارعردو بيدي نت دببلازعزع كانت + ف ثدج افجي يملا
 زال ف تمن | |١ ديون نايل ناتكانلازبدلا نامل ايتن ينل امنع لان لالالا دكان عشت ناس

 ظ
 ل ظ ذو ويس و سس هنا نانا دع اننا لي اقل
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 'غ 7 31 3230 اصمم هع ع سعوا دوو < يبرم
 0 432 1 / نازلانق ناره حازمة اكوام يود ناكل هن جالا ل ةرشلتلا زدات

 0 اا سو تعوم
 ةنايعرلا اكو اناا هم حرة :ةوطومدل زعل العشا عنا لاا: ئزعة كا

 نهاد ةنلنلا سس اكان .انأو جي وهلا ةردل نع تللاعشارعابالاسلاةراقنبازمتلتلا بتي ْ

 1 7 ايلا نزع يجز ازها هيك اب مانصزعن إبر وانيلا بيضا مكن زمر ملالائلشلامهلعام حا
 م ب دغيم نبدي عدم تعتبر زدوقم لانو و63312
 ارو رد“ | | ةطالك مهلك ولت هستابلك ل1 ازاةزيؤسؤهنقس وزيري نال للاهلي

 : 500 1 7 الاف نالاؤلجوع مالَسن امش ادعءانانلاسلافمذاخنبوصن نرتب بي هيج ديان |
 يل يل . 1 عج و ووو 7

 72 م 7 2
 ْ 3 وا 0 3 0 يو لا ث ا

 لاذ 0711 ب 5 0 مثول (تن 2 0



 ني :ا بصل 11 احن الف ىالمفانف
 ناكر موسنو قتعان اكتر ءاش ا موفموا ثان عر اوسيناةنصول م صال ام مالت إي لَعْش اربع ازعكرمبلا
 داوم ةتصويئمران لل ارؤماذ ال اثرالتلإلعش ادح ل |زعبباًيس ينمو ادكيرعال اضف زعة نع بني قرتسا
 قلك ةسمل زمزم اكتر الدئانانكو تونز ءاي ماه ثدكتَت ةض مؤ اندرب هتان نقصت
 هوايا مداميبا)بخنسدنارضاىشواتل امنمواع ئبدل انف هيا ولعَج كومو الجت تل إلَع تع لع
 نت ني [كنول 2 اهتايناولانللد عسر يح ابوهم 1 شاماول نكت كلذ زوجا مرحوم ىطعاو او ءاطعازسم

 اذافرد ناكوريناثدىدنع)تاكلج عش اَس لا تلَعش اد ل ازعراءنيوخس اع لج نازع ايزل ذم

 لاظالاسا جد قانا هنومدهش الدش افراد ةيواطعاو أراني يوشعانالذ طعان ثدحٍ تدح نامل
 ماجيرلونءلشلاذ .اهمضاوئاثد ةرشبباهنم تت صتخ جالا اهعفدتن اك ماوتارناثدلا ظننا دوت ناكمانتامل |
 0 ا للا

 لخامواممعقتوا علو يمل ويست افف جين إذ اًذاد ىلا ام الخ تار لواكانم شدت لان انمنكلذ ىف

 هيل نال ولا اخ تكسب سيم باك كوكبنا اشار نين از الت بك اذا ناين عم
 < ضاابائلاّس لايران ىو عرج زم دعني نو بيم طور شد دع ننمؤللا نال ءافولا ب لخ ةنسيلكذ أت

 النمو كلن | كب لقذاو لافت لانا كنان هن خاب خلات نان تاء باند كئوصايادن ةلنخاالم
 نعيبازلع بيك نيو | لوق كتم مالكلامانتيلعل دانيجيال عورات بالكيلو
 هئكصو در, نال كلذ ياَغوُه ل مالا لعشادع بارع نعود عتدعز داج هي

 نعونر هي نعريسع ار ارعن اير سانتا اك بش ءاثناولم ءاشنادامئ ابوهرلاةوهتلاو صوان اخ ١

 ئيغهض دجؤمرحهف ناك اداة دلك دط ميلا اهبشباذ الطف هبث لوصول عر رًكلإلَعْش اديب اَرعإِضت

 ثبانالا ثيل لمس ادكع ى اعرب يلازعن ار ماضن سال نعرعن سو لعدم ازبدع بن يلادلاذغ

 | نعةنبش ادكزعيقلا بسن[ كه يلا ك انف عيط دجْوب ة رطب ناكن او اهلبقين أكلم مدل نم جد هلق صولا
 لسلة ئاَطوُمَو هيخارل انجل لوصوا١ ذالامِاَسل ملعَسادمع يناّرع مزاخنوصن نزع © ةرامعن بف نسب كل :,ليع

 نيتيشسل ازعوبروع) كعلم النسق ناخلا كم 0

 دول يرانا زنا! يا ة دز كلن لاب ناهي ثبانان انني مسوي جا ذر نئلع شاركي

 الاولة شل العش ادعي ازعل رانمزمونعدازإ كي هنللا ب أكماتب لايعمل
 ف. دعانوتسولا نالع] يرجع عن يسب لاخلا هذه ؤعلدضال ]ثلا لع شادو لاطغالمقب حااكةيسوب
 مالتلإلوتم ارا انتكلافنإرل انزع نعمه بن هي نع رعلا اكلوبتل امس عناوين دلبلا

 بيتم متيناكيل تنال عمتوفءدلا9ءديصودوةزمعتتمناءإلم هتيمودوجزلاثلاوأفملجم || | 9 ٠ ٠
 محاشي دات ززاخ هيه اك اة كنتو ازافنا 20

 ١ ٍ العن تابتوزمتعب ا : ديب يرالعمش قف سس 5
 الشان حد اتك ل ةرانزهم نط هع قمل اكلات عيل انهرعتز عت مزعإل مل ازع در -
 اكاد: ميرا نانو ذل نا ئك اة انيانضسغ |



 ةّيلاف ماج ذ لانش الث دنر [كيائرذ كلذرانمرانهضش اوفر كلذزءاسرغاندانهل اني زم اان فالدائتبصو

 اةتافدإ كيرلا ث بسال ف وطعم ناك يب مل عش انادي الممات ةسمتان عيل نغ
 نيل لكروت اذه لم [مداهشابداطوب اه ىمو لعزل اوه هيؤيشلا نكرم نب لاطال  ركيلطو ىلختس

 انسأأ ىتاند اذه ازيا ناكتن انما: ناكذ ناذمبنافالجعنابؤتجْن ضن مدبلول اب ز لوس بيتي
  اهقيميالن اكذلا ءانخان لمس فك الم شادعوناهنهزئنش ليس ف كج طس نلومراو ثول ادم ةّيسوب

 ١ اماندسسا دس نرفلُوِتبرَجِوْرَعَساَنا انهن ءاسضول ىف اره ولعد دوهيد عضا نإ لوصواالجز ناولل اميزمالا

 هل هنااا نكي يابا[ نشا بئس لذه لينال نان هزلي رقما
 اصإ | بتي |ك ذكيا ةتانلادنمشّل سنألاكلذي ملا نلوم ا|نان البلا جور مزال عض دوم رح ادا

 ,ويلللا لمه انهينا ا: امالاف ةتسوب نبش فىرانض وتل ةدرام ثسوال طنش نينإل نم هيبازمع

 | لاطانبانحازم معمل الا فوم اناث ذ راكان مونل هوب ثسوإَيخا نانلقف تكميل ان ان كباطعا
 ّْ م اما تدين هيامطت بياكنو ذيل نال ةئدر انشا ايييسلاه غون
 ادي بي ممج. | | | كام نحاندلا رتل ءازتمللوصداس ا هس |رمال جونا رؤيا ى اوه نيتي إيلا بكل ان كاسل نب

 مسيو حتما (| 0 و دووم موصل جيم رج
 م تكي نع ١ الل 0103 دانقءذغؤب ناوين ككنئيلشلا,زتفلصويو وجبات اراشم كلوماوباناطر تاليا بالا

 فج حج يرام لة بامانالم ند شلبكلا دهر هزازعز اذهل ]ع تح اقع باز عبوبعنإ بينى وجل ءزتفزلدرب
 02 . ىانإدل كيلا: دانيا ننال فولادلسوإ انام بكوب هل اومداوتانعوزعلاس
 تقردوؤسننع يال حاؤب هنود يفمتلا ةينكرم ماا تلطتال نادل اذ ءذافن طنيئيذهلاذانهلح هك هنيدزمال
 نع 0 ع 006 ملال ويس هلال تلت ان ىرد از عوصد نونية بير عاشولا 4و نحن انمالا |ككمشباشلا
 | ةفضتئايدجلتا | | | اناتتكراطرخا لاخلا لل ارمي نام افرل دلو مالت عقد فمك دنيانا كن شارل امه ةلوصوان فق
 ١ قف لان | يطوف دلوسوانهتىرلاز ]مي ركبنا هش ارالصال )ونال افسؤ دا ومان وغم هبيسوض

 | دلال ظ | ضمانا يدان ليوم كانغ نددت زا. زناظاتس ورا اهلنا
 1 : نيل ١ | تقاويم لوما تدان ل طخ الكر ع ميناج ثول ندا لامك للا نايا لمان

 الم 0 3 0 | ثايل|زبجوخل ناني انركلاَسويرخان ةنذلاب مللت امها نبك وبك فن اذائيشرثدداالكث لم ازنجحل املا
 ل د . - | ةقلوتلا ب ملل بت ارا مالنا لامن وذلطقسانرغ ككتدل امد ازَسحااب'نامشالافاًعيس شر هال

 | 0 ,نالإ 00
 ا 0 | امَّدلاذ باس كلف هتيصّوذانن اوموللؤعرل ثرهلا اذه ث حيف ثار ارم هنبأ جاز ازخاب اجر اوصو لتمو هيمملا
 مز١ سزخدم ١ - ا دسندكسن عشب انه ماكي دنهل بنل دكوز ديزي باك ازداد عزل لد
 ْ 0. ئينَسانه 1 ١ | ٍظلاط عسا نيك هتصواناكث ريل ازمدجرخلاو اذنق منع ديال َناكلجدزع مالت انما اياوسدهنل اس لا

 , 2 الاسلام 7 ْ ١ ينل انزع ]جن ازعل عج ازا 4و هكلثلا بي أك هملح لق ؤثز,جوصولا د ض ريال د هشملاب داب دلو ااهبزلذلتملا

 1 | هياختسلامطعاو يل لغسن ذو لعاةدافصلالتوخالاهرضتتأوباي اسف ةافولا .ةرضح نيهان اطذ ل اعلئوطلا

 ا“ | ٠ قمااكلَمنْنَمَمانلاثىدلولاؤماطكايانط نارل كانه ليل ىازراث ايلا ةانَرَدَيِلادلو ماوس َن نايض كياع
 / 6 5 | دك الع لهدف مانام كرحاما نإ لف اناطقدهسإث مزة زاب اد لوم! ناكنإ بلو طئاث اقف يندب
 2 3 59 | همت كج نفامات»ةدوعطتس الم ين فاز لوا لاظخ ىزائبل كف وقص لحس مان دج تلال

 1 5 | زلت اي يارعتعرعدلولازءوشرع حاط زموفبلا رتاج ]ظنه نسانلا بت انك انت كيلو
 ذل ره ل | اللا نو دنيبعرلا نوسة لان[ ل مينا ةّيصولادثعرل نذاك مل لاو« دلوب] جت ىلا ومواد علئ

 ب دهبي سيسسنييش ا بشت

 / ها" يل | 1 زر رم ري ا 3 ١

 1 4 نا ا 0 ا( 0 7 راو 4
 3 م راق 0 د 0 / 5 «ز 70



 تت دس 2 2 دع 0 : 0 9

 701 مث ١
 وا / ل يالا ل مالا
 00 5 ,ءرلا #4 7 را ن0 0000
 رول هولا ند ا
 0كاولت جا ا 0 أ ال كيو اسس ديل روم 0 0 0 سا | 9 0 200 0 1 ا ا

 3 اقر يطب ىار عا هز الاي نعني بيينعرم نعمل اكىوفد كلذ ةملنذأ» اا نالجإزم هبا

 لوط سلبا يوننان اذا نان ل ابيع ىف تطوى راوجلا ممل تاكدَع مخ اهقنعا ةورجزع مالت يافا 5
 فق لاما ساكس بطولي يب هنتوا متظنا
 ضير ماك انف َفحا أَوَك ! اميصول قرم كغ زيزو يوقع

 لان ةية انتوا كرة ايه نادل صولا ل طاملاعتشا نان اة لاةلاخد 2
 ةطونةمزعزإذ ئازضدال زعيم ازعتبج بياكل االذ مدن صاف أمادا انج صوم مفاميزمف ىلا ذت لول أ

 لازال (ينضنلل ف هنول 3ث َىَرلَلَعمما امان سهاد جبله طن ل الوفزعرا تل العوسج كلاس لاف
 افنيتلو 2ىتضول اعنا ناديل لوصول لومي ل هيلا منيل سافر سوم ضير ف لوفاط دعب 3

 اراب مدس مالوم لذ دنا ديلاوسول الالوان اناا مدب هش لرضرال امديلادب ىصوا انف | كك
 :ركادا لكلام طوصوان ىف قيل جدذ مال اعز تؤول ياونقل يتلا ذجم ازعرسةزب قع زع سا هي .

 ١ هلو رالي ةوجول ار اعف كما مازن شاناطفال تيقن » 'ىلاملادرةصولانالامف
 بعز نوع زعوسولا مز نعيعىازا كي نجا هش ادّسعّرعدازن دو ةثلثلا 5 2 اك د

 هفيخائاذلا فول وكيل لئن اذاف كلذ فت راتنف هنعاؤد جا نانرماكه كو جر كا صوال اذ ىرب انش لحانص
 مالجر ناز ثلتو هنل اف قاوطل ادرس زهد دبع ثمل حالف هع اؤب و لص اول اًمفز فكل لها اف
 : اناهفل|رمائلبق جتنا. ذهل فكم لذ كلذ ىف ثرظنت ةنع اهب جان از ماكىلا هن ىم واو ث ام ةوكل ا زها زم

 هيلِعتالَعِوب اذاني الخرف لامهل اساودتانياف ةنرغحانغ لل اهفل وت نضاهب تق آن اهب قلن
 يلح: فاك انذ احب كف كتجاحام ل امن ف ةملاننتلامثوعلم نئبلإإَسدهجوب !قم باول انحلت

 ماق كلذ نظن هنع اهب جان دكر ىصوأهثال جت كلت كتجاش كنع اذ عدل اطر اومن ةوكلا لها
 هديب م هك مال د دا سيرا نع 7

1 
 ع

 سباك تمارس داضاس دع ا 1 نا
 قلع سل اقرالتنِإلَع ل6 رود اور ور اف م نعوس عن بت بيب

 ا ل كارل دك ولو

 لاثمالتلرالَع ادب لاذع تالا دبس ن جوج نب ناوفصز عيل عإمتلا بي هنول يذم اما
 نةجرعداؤنا هو نعرجارعت ع اك هتتصووفبو اه زعبل امجد مولا اهلعجف يسنووصو:ل جر زعهنلاس
 طل اوصوا لحم الت لحس اايانلاَسَلاثدرانم نب .ةزعز ل !رغدار لا لي نع بوب جزبا بندرام
 مهناكر!لامفن مةنعاهب الحر هد دز نسل ئ طع خوسول اول طناف هثلثن مهدت اتل ةين هنعوتعب ناومأو

 قادس نانلش نع نابازنلا.دفؤعزيشملا بيب زمننا ومما اي لسع مرد ذاتس لامني |[
 || ةقماضوُمل الوصول ارعبم ذفرل امةؤكو هدد تل اءالظعان ل جر ىلاوصدا جد عال لل فجابانل اسل امهيباع

 ةفولاهلاطعتلوىلاومو انفو يصل مدا تلالعشادبحي رع هنلشلزعهنَع بيث دول التعجب وأ

 دج م لل انمءام مرغلل ىذل!فرمسق رول انج ةيىتنلا |مضةهنيبة رع ةضءانرعلل دلاله فهل اوصوئَذْل ادمق

 مايل ادار عمال اجر فلز عزم عن وزعزع نع بنل ادن ئئدؤب هليب غمز طنز ءانضوه لاك |

 السالكين طور نال لدا تا ورع حصر زرار اطل كايت ْش

 جزع ماههوْنجَومل عدس عِإَ تراك ق اطنال ]قيل مول ل لكموم لغم ونش! ا

 | ظاطصسعاعذل اقوف شالو مولاة الما لجدذنِلَعن بول ناوضقلا ا |

 . 0 . 6 0 م ا 0 ئ

 يب عير كرا ير ير“ يراك 2 نبا ر
 حجج - ع 2 يا ل ل اج

 ا 0
 | تح ١ ع رجتجا 0 نضا  ةورسحجح م يح كح نو جوس 19 هراث |



 ديو يعول ع

 لجيضالاس لات ةبوثيزع بي كيرماطنيرانملا هي نيون انتداب قزق بي زكهلئدداسا
 كلان كندي ضدان ىومدا اذا بله .ًفم كرد اه هبقي ناب قناة يسوم دا
 | اناا عاف ىف لوق ُن ايمبانب حرة صف نجلا هانم انن شاعر مترف نان لول عيل ددنت نال عدهجا

 ا جل ظ

 9 93 هر دازمالاضفزعة وسب لازم بيث عوني دزه نيشحلا بئيمالط هين امون لق شلم
 0 يني < تيراامأ ويومبلا بيير ل ةومول الق مولانا لواومم الجد لثسلا ف مالتلاات شارح بارما

 وع كي ٍ ظ ثدحناةيمويل ومو الجب زمالاسلان اتالم ادفع مزاخ نيرون زعير ومان سابا

 . 20ج © 7| | لونولا تود مومولاعجداذا ا طنييدهلاذ انها اب ىثلركيل لوصول البق ملوسول نان ثدح هب

 جام أ دينيا شلت نب قهر كة لضخ دندن هدو نكتاهتاذ سول هدف عاش هلّيسوزع

 به | هنلاقيت والا ماكر دولال اًمضيا انهو ةّيسوإ اضن تير كل ثوللا تادإملا نوكتن إي ليف زب انه
 2 ظ تيس تدل سوط لسلام انا اناا ناساود

 ا ممر | | فطاكيلغادابانلابل انيس ازع ازملابازعيشتلا اك لتلسلاواتالنجصولا
 هير < 500 ماَتلَِعْش اد !ئانلال ثان دالو بار عدل از عدجا بسن دلهكزع دعما اكول اخ ثراؤللا
 ا .ةوللا:مل للون رم مزعالعل نع ناونسزم ينوب اني اكءلزاجلاقدمنلاغئنب ثداؤللوويدتلا
 0 |ةطاعرطاعم اكءر غران لو كولر عت يك,نان ترنيم ناذاث بزل كأي سال ولا
 ل 72. . .| . | ليات تتار يشمل بيزيد ثراول ةتضولازع ال اياه فكجابكاَسلان دم هركمن زعزع

 جهر“ تن |اضاركو كا هو نهر رمزي ثلا بيرل زعه سرع دل كك لسا للعش ادكع بارع ن يركن ازع ٠
 كم د ك١ | ةلاولل ةّيقول بخش ناةيالاءنطالت مل ةزونل اف ثراؤللةّيصولازعتلاسل ف الايام مجول زعزع
 | 2 حت امم انج ميقنلا ةونللاذفل عوامل م افم تفاؤل هع اطنونينهتلاذ هلم أك نمزدالا
 0 الاوز جل انما لان عاني عع ز نع ازعهنع بي ةناماداز دب ضير ادد اياب ف ءانعمفرخاخقابوكثل از زكإل ع

 ١ 7 ا 2 انطخملت ل يبي لصنالف ضم ةبامان» اشاندب عنب لوهن اصن اكاذا امال اًمفءىلول دل اولا ةيطمرع هئلاس
 6 وععيت كيب نننؤت | م تانلاج ازجزَع ماقل وعوشنلزعرانع بسب م اتالم طا كيل ازرع هكر لب كرس: لضلاوةبهل لماذ ثيئرحما

 ري |١ بيدادلارعهنع بيزا هضصف ءاطعا ذا ثهنببب دلولدلاولاهيطمزع تلاياعش اده|بانلاسدلاف

 ديفسانب عرايا ذايءبج ١ 1 1لاناه هم اهقادمزمامجون فوت ةاللإزغمالتلالَعْس ادعو بالشسل وازع لغلاف ازعدإل انتو عنإ
 : جد وكلا | انكيالانضاية رم هن. كرين هضتبداقاذ تلال هتمال وكي بج لزعددل اسد افرتص امين ن اهصرص منع بقي
 ْ رايد نسر نمإ عاام شايكع انلاس ل ثدالو بازعدزل نار عع نة مزج متلا بيب النيل نيوايزاجبلث هدا
 نضع بمتلاس اهنل نسل ثمر ام ز اجل هون ااهنكلوال ل اشخاهضرمو هنعشو فا لَعهنمال نوكم جزل ازع |

 اهجيز هنمدب 'مبض نيل يع هثإمال نوكي لجل ازعراتهِلَع هل ادب ابانلاسل ثدال لانس د: از هن بقر
 لالا ان ث يدم منين يذهنلاذ نأ باع كر ثنا نااهئلئ نمل مترا هن مزز هبهت ليله

 | ةنازافزمة م توكيل ةَيمولاهلمكرل اذار خارج شيئا ة ثوار اوضائال ةهإكل/ لع ةداث

 ف سيرتي اراللزش امل وق هاني لال اةرارضال يريم هان لالا لبوانل مل ضأ ملحد
 ناياوصلا:ةنانالال !نارتسيالة مدلا نام ةبهدءاربالا نبال اذه رازخا م لعبامرياسإت ]لج ثادحا

 , خل

0 



 شائال زيزى ذهتلاف يتخصص ”ةقراخالا, ذل
 كمأ مار تانشا افةيشاو# ءارتاكل زاب فرفل | هحوأم ادةنخالاراخالا هَل لنيك لازعنم فران

7 
 26 انين مز هان دي نيازي ياك دوانَي |مددو اول يرولا
 00 سم ا حرش للا هيلع نول باوضق بلاقي لْنِِِلَع

 بام ةتمول رمز وجو ةنيؤتعاام باح ثري ةئابوضقف ثرالو ؤنضيول باكرا ل هنيصو نال تايم لما
 ا ا را لو

 بياهنعا م باح اهلذاان اهل ناكا مب اس ثشت د قوز بتاكل وصوارجا جد ل اًموهَيضَول ١ درزاجاف# ةئصوب

 يره اللعن سول ءاوضق لاف تل ِاتر فم يلا نعرف نبقي زتمماج زميل رع دمح|ز جول انمىرفوزيل
 هنوتعاانعرامي هناسو واجهت نسور فتو تاكم هيو وض ومؤلف هس ينس ندب

 بوائزل اوضقلم ةّصويوهواتاكسذي اذا مالت امض ادد ارع هث دعرمعن|ب|زعرشنلاز«نبشحم ابيب
 4لتاينكدانع فدبط نال تعرب فزع دنع بيهن زان وعل امفارِئاَعشالا هيلع

 فوطق كس ىضقوةنبؤتع تعا انبانحب هئصوْن مزايين يلعبوا يوت باكستاني وفق
 7 ا|ك بول انلئذاانة صو[ ىصوا هلام كائوضق ب اخس ذيضقوةتيصول افض ذاحانةتبصوبىموافلغان
 دلو ايل كيل ل دلو مادكرتدمل خازن افون كنان كا تلايلو تك لبا طخ باقر نضل ار لرجوع بفئزع

 كاثلاؤؤتعت مالتل ليك كلذ فق اءرف كبارا تعالت لَم ةَيصَول ابيع ذل ابان وصداذ

 لج هيلاتدثكل اث مال لوضايلا م اواؤوَصل اء نب نيش زعيم ازبازع دنع بنأ هك ةّيصول اهلو
 كلْؤِإَء اص انلَكلَذ فورس هنايحف اف ليسن هباثا امال نكمل ام نا مث هنوح اً ش العجلة حدلو مال دءئ ألم

 فان اهلا افلا تامل ادا كوتعنب بي اكون مانا: اوة|ملاهلجتلا ةداهن
 لا ةيبعبازعر انهن دج عوز عنج اش نعتجئهربازعإع اك صولا اهلشلشلاذ نسل اناني وصدادتد
 تازئرولإ 5ابوا مد دولاب وجوا ةامولاهّيرضحاسلُم ا

 0 اس 0 اللافت انام وفرتس

 لقانا تلا بارع 1ر2 :كؤلفاو 0 ا
 نلضفانهيلاهتدثا سل اؤتءاربعلاءيقزثكاشلشل |: ناو همّقل عيد بعل او ستساعَعلا عيدد هب دبع ارو نع

 كولمل ةّبصوالل (ىَْنا مالشلا امها ءادح انعم !ارعجادد نلمح علي د حن ل عزب شح ا مية: مادعب املا انه

 الا امام كامل نالوعومن اركي هنا لك رحاَو هالو ينس لوصوا نار اروع ةراثنينذهلاؤ ءاح نال ّ 0

 نعرفنازعهنع بي ثق نا يقبل طج ةيكولزماكو إس 7 د هتاف اكولمم ءاذائرلةيضوالاتا جي نازكمو 0 7 9 ١

 ال ءالطعر تك ل 3/نلالف ةطرازردتةيزهمان 0
 بيداتتل نزع مزبزنا كي نعتاي تلا لك نينجلوجو رم كيمو ءدتس.اني تالا ةّصو 7

 تقلا الكس فاز ىلا زعلان اولا مداها زم نعرب ناد بةعز دابق 6 /
 ناىل لاف لاكىلانزسهنعؤتع اواهنْغ اة ماهنع ندع ةضر هنت عاز انك طواف اصو ادن عنارذ 23

 يناللة لاف ناؤرعنيداعزعريتعد ازبادي ةئلثلاى ن اكتم ااهنعْثَمْح اف ةضداؤنعؤتعانائصم/ونا» اطاخ 00 1 :

 هنزل تالشا كولا زان عسا موجع انه لاعةصواملاسن ثوملا هرضجإلانامالتلالَعشادِع

 ويش انلنابءانضتما ايلف ةفراط ةنمؤمةهنيوصواو كان ءزبال اًهفانكوانكب كما هتاف ثلقزجاد كوب صدا |...« 10٠
 0 ,زهماط لومة اننالع ضاع الجيل ش كلو لاما كو أك هنعد تلاع ١

 رجب عدااتل اوسخ ااانل ملف ةزحياج ل مزعونعئازبامو ةئاثلا بي اكان ز دلو ى |٠ اكبةدشويتل

ٍْ 
 ا

 7 و 3

 : 1 م نايل“
 1 لال كك ا



 ةملشةيذ تيران كله لجتزع تلاع امل

 يب بييب رج سيب يسب يرسم
 انلاملا تا نمر ازعدال ا لي نم اًميج احا بمس نعق يعد لهبنزم : ملا | [.ىان نكسرل انمالتنلا

 مهددا اممجلفاب ةمنوصول لفرتش افشل ن مهدد هن امض ينل هنعئتسسن ل وموال سيزع مال تلد لع هش ادع
 بينوخزبلارعدع ار عزم كك لازعوتسبم نسينا بةزم ةينل اة اضفلاعضدب لام انف ةلضف كلضفد

 هاه كيلامل'لوءافولاءغحتلجيزغدل اَسل اهمال لَه اا زعد از نبدا زجو طيبا كيو نعم فوزلا
 نو ونيل ا ؟كاذ يزل اكيلاثثل احانر ازعل كبل ام هتنتصو ذي وصوض السد دو كيلو هنن

 1 املا طنوكل تل اذ زشيالمرغبج لازم زح كيب نمدانجزعنيشملا بتراطإم مانعا انناكنا

 خا مينا انضر رابخاشل ابا ةضمدت ليلا مام ميرا لعل مل
 أ مالتلالت شالح بازءديداقنباهي نمسك يو ولزم هيدتم جب سجج#
 َن أكيد كلثل نض ةرورعهيغناكد ادا اطسونم جة ةرورعم ناكل اف دنعمي ن اومداو نايل مد+ رش

 دينار علوان ثز لاه باتش ادعي ازعة نم اك" سالات اطسدد عراك نلانالاملا,ةددرسلا
 نادرهم عضو مالتلا ايات مطان دلو ءازَض ذ عضوبن )شا ناكن انه نع ]مين هبي نير قر طن: نانصو انوكرلد

 | لمتلا بي كلؤ خذ مب نايل احا اف هب ثصوا ان ق غني ناف ةض وفم جاهلَع داموا لت اهنع وجل شما جئاناك

 | نمداحئمينحبا انبازعيصل |زئوسوم بسدلش لإ َعس ادع وازع هربانعولك ل رهن بدجازع هسازعهخازرع

 أ اهلخناتال انف اناث انيدحلالابذهب اسر دفرظن نانصوا ةزمازعرتلايلعش ادكعاباثلاسل ثولعما

 | اماععستا مامنالا ءانب ثراحن ا كي نع نب بارع ارغل ادا زع هيب|زع هّيخار عملا بس هضؤف مج
 كبلإف جرم ناكدام هيلع ن وهاتان بلوف ةرووصناكنال ان ةييوموا لمدن ست إن مسارب
 لاُع هع عن اوصواذ ناجم :عمالتنالَعش ار كصابانلاسلااةراغنيزعزاوغ صرع سافل انبوبوم بسب

 لئذلعشادع وا: عول ارم داعزعونع لانا ثعومؤم بقي هئلزفامولل لاذ عئجزفةدذوص ناكدا
 | هللاهلاه عا زعتصدذ نع نم ع1 عب تح ازع موجز بيب ادلاذ يلف امرين لوصوانافداذ و هلشم

 19 ى عيغ زوال لام باصزنأ جركل ناو هتلر مذ خلط حرت نانا لاطضدنع جا هنو هدنعوسو اع

 هفقلذحأ,ن الجل ار هشلث هع مين إسر هيلاومدا ل مرلاباِلَي غو ادا طانائ اديس نيو عك
 نقتل بي ىلا هن هثلاءآآغ ناؤش هوجان عصقتنبالو هرجاشم كال نافل ءآش نا هذع حجز قو طخ موف انسخ
 نوفل اثمدالم نع ان لبال ن اكو لاقل ايعوسو | جدن مسن راش ذراع هضادكع يف زيك ازعاهسازعبموخا
 دلل ازعناطن عزم ملا بي داود از ةوسوم بعيد امكازعدمجا أكهنعدب ناخب ذلاعضولا

 هنعمل اياه ردنيئخالا كان عنج تى مالسالاةج نعي ناوموالجر ةباتن الس هاد فا زعباثدنإ

 ”مالانكما ثولان فاول اوه ناثوالا ل أمب برَقْرمْ]َسَدرلاوهِلَعْشِإْ]َص لاوس كقول اناث والارض زع

 تةهرعلس مدا ناني زيهم تدل كك: راك ميل زعل لا فضرب قاذف بس نيا وشم دو
 دست زعزاكسمن باهي نعزانسن ]علب جرجا بمن نائسنب هن جو شع بدع بت ناس
 نعلحارعز ملا كه ناب نيخزملجداهب لان. ةجؤ ام ددنؤشبوموال جدع مالت الَء شارع اسمع

 المد: لعلاةددع نام انوصوض ثول سرع كديطماشيإ لح اابانل اس6 هلا بع زي جوطنزلا
 هيج 0 نمل 2 عع هج عج



 : فن بن رطل انا
 0 ردا
 ع روح ال عربا يعل
 (ألاعاقتصن مديل م

 0 اف لب ودطسرلا

 7 0 1 طناف تخت ضو 0 ' دفاراتبغم رعاك

 كاني كرم زم نابازعويتج يفجع دنا حلانمزع هيبازعزع أكل تالا نود ناناكام لاف
 دحازن سمر از وتلا كن اقبل انو هزه ةمكلازمهزكم اذ: يومواصأ ماا تنراَمش ادكعوب لاذ

 لكك تي دقول انود يوحاه هتف لاف هنكترذزجوصو الحر لتنال ش ادكع ىلال كلل لي يع زعنابازعأ اذ
 كلاسان ايبرنا اصانل اسنان اذ كامجر ان الع انال كلل اف عسل ازين عوقلا ةمددازبةيخزع

 رسضيواوانه بيو عاوجج هنو صراف ىللوصوارعس نيدعس ناو كذلأ ىلا ورطضادةواباؤجيهدنع دجال ف
 ةلىتزلا هتاننفلفل لوبا وعن يمر ملل ان ادام جير تل ابكت كرإك 3 يلاوج كنار ل اء عنص افكت
 لق كان كامجراثتلا هيلو تيلاللا ترس ازب بخ جوجيقل از عوسؤم بصي قال, خاف هب حوص دقو امنع
 ٌجلاقن كلذ فيكى ردناكو اًئيش مدر واموبمقعاوجوموالعس نبدكس ك قف ناط ل اقف كذل اسم ىلاسررطضا
 ناوموالجةءا تلال ءنكجاب ا ئلاس لاف دلخ يارب نيشح انين عساس ازتبوبحزب بي لال ماذا ةنع
 مالتلِلم تخيل املاتبكل انراز همن مههزبازع دف دحر معربم اكئشدشل نتبع جل امف امهبم هنع جي
 "بعنذنمةنعم ن اوصداوانزهم ل حكاكو هنا :تلرللع هيل اندتكلاةرائزههنر مهر كيو نع بوجبا بني
 نوثعلاب نؤيكورثيل نيالا ءنؤل لذعاا تل ةرعبلارطعطقنال ةئاواو انو ٍنرْغكم ا ةنس ]كج اهعيد
 ضايع هيلابكو زارا انا جت ل جي تكت منيف كبلاؤءزمةتعوسوا كلذكو نيد
 هلاتافجنينج ]عجيل انكم كلذ ؤرمانانض فكر ميلظةسركف اراد وع ةسخجة جةنع جن اوصوإ عنب انا

 ه0 حت  ىمرح ريص 2 م 2

 اا مرر كقجأر و << نادين عدنا بيباك غسل خو نود صو سيومولَرم كلما كلزيزنادملانت|اذمإ نير هتلر هن - .

 ةيزافضوفم نان ئابازبا لامك لذ جوز حدصتقتعف لاب ثسوا ةرما شن لتلك ادع لاري داع تالا 2 نواريدلا

 جاف اثثكؤسلا ذا غلثاالثا لجبل اظفاهسع هفينحابانلاف كلذ غل لفقد ص عَءؤسيناثيماواؤل ام كس
 قتعبنانيماوامهلام ثلثب ىلاثصواو تاني مانمةما نار تلذن ران للمس ادع لا لع تلخرذرقدشلاذلثلثد
 قتلا ةنئالإوتبا لعيد ىلاتش ل ضئإ نم ة ضير هتاذجئابازبال اف إب اه ثران اهنع ير ترستتيداهنع

 قعاك[تلااعش ادع يلا لوتب ل اًورلوقزع عجل تنرالع شاد الوقب فيا انورخافاةدصل اف ةفئاطو
 ذك شل هلا] كب كاشل اهل انهمئون) ث صوان تاي ل ضفم فخ انم لاف داع نبا زعوكنب 3 عون د عزب ارع
 انلثواةؤ ل ثاواعجال انف ةمضقل ليف عرحتمج )بل ىف| زنا اوه وانا '..هنف كلاما لبا اذان اف كلل يكأسملا
 دابا لس لانكم ىلا اجرا انامل اًظ هفينحاث انتا فا ىلا نبال انامَصيال امن ةمرعتنب!اننتااذىفاثلثداذف

 افضل مجاب اعهتازمق ضر ران يابا لاف[ اع شادصابانلاض رم ةنجركير اوراس
 كللاسؤزأ ازعل امهِلَعَنِم ِترْفُعَج كاسل كلة كدت اانا ضتساة رجل الخد ة ثم نفل اناذ ذا ضعت
 ارشاوارخىل ل اناس هن اوف ل اناذ ف اًمضجدو اذ ىف امض مج غوت ايوا يلع ضر و هت اذاكوا هتناَوحي ادا لل اعف هنع
 ىاولاقانكو نكت اكذب كلق لاقيه ةمضرف هت فزيئ بادا هضنحُبالاماول انوار طق ةتاح ىلانشجد
 الثار ازعزمول لن كد نموت ف ازلكتد موبي ةل نسل وشرع ا(قيترطدتد ل أيبانهانبخ
 ايفل: لكن ام ىرونلانائفسوهفنحائانلاف كلذ لانا عسن لذاهنع جد اهنعمب قدصتن هشلثب ثصو اذ كلم
 وتلا اذه عاف ئملابَى َلصَببَو قت ئش هيلجقم هن بورك اكق 3 ىعَس د باجر و ىوهت هي طقف دج ]ج:ىلارظنا
 هّيلَعشادكاءانلاض نازل ءالؤش نمؤفواوم يوكل اسا نانو رتزككك ل اسد نة اله اوي ملل كد
 ىللاطفانالف كاسم فاء طف هنيئا الن اونلإف هعضؤوقب انف ةضْر اناني بارما ل اه كل ةزعراشسلا

 اهنوحرايت هيف هفاز تمن دعب جام ث دعت ةدب ص )لم ةلخبكلا هرذضَول ادن خاو يح ا شاوانه ذاًظفانكوان
 كمية يو صِز سدني زهاف كنمتلاةداذه خم ماك لالا فحل لوقي مضي افف

 هلا ىدئبلا كي نعدحانب خبيب نعني ف ةيدعزب قم زعزازرل الك دلل ]يس ىجوإ رم |:

 م



 بتشان انلاوسازم وحبل لتاريسو سارت تايوان

 م 2 م 0 عل

 ا 6 ب دج ين 0 :قانلترا لسعات ةهلمجا فكل م كندا شلي ءلسبارالعشانم

 | يري عتش# | | اناهزم كاي دؤوب هبطت ناز اولكتباراثإ يكس قاضول تبيين قاانئان عمنا مدس لب
 ا ك0 | كتاهتاط لاق تهتم نكن ملول كاقىذل || شمل كلقف هيلق كضد# نيس كلثكلذ دب ثكفلام
 0 ا ا ام مم مح ”انلادنع شلي نسب نائل ئونيم ل نايل زم
 ات تسرب دمر | . | اما للاعلام نائل وقهتلا قف افنع لونمل اجا ةوزعش م داهجئكيلا ابل اذض نئيزغا
 الايس ماك منح | م وتمر ببذل توين هيب اكل شات سوار ونمد

 0س قاف ال غالب ذل المدن تلال اؤمن نيشان
 لا 52 07 ل جلا تلاع امال عرس اذ لبلاد كن بتي اذ سال تاليا

 2 ١ دوقانيي اهنا هنضسا هبل ةعيش اذوب الارانب يتلا عجيب حايلنا
 | , ب جسم | بانل برع رراسلذانيسوت اناا زلودسل اناا لراحة بعل زكشم كلذ نيعتب

 خ2 رحنا وح حدا ادع بس عج هيبازجلعالو ةمئملل ايمو اباسس فتمأ مانلاءانممزلانوكياتالودملاو
 |. هي دنع 5 | سنين هنتوا نحلم انوا ةماذال هايس نم ارناف
 | حن هناك, لاتلالمشادصإباهنم كان امعذدانانيشاهل ىدانل ايل ازال ةزعئلافةنالفل
 ْ . 3 - 1 5 هابل 2 مدع 0 ا 2 كم موال

 "و

 | 5 35 ع 1 7 2 0 0 ا
 أ 20 و

 لا كه - انما باقتنازعدارزع يزل باك ثعبان :بن نحل ملتسا انتشال ةرنع
 10600 "3 | ناىدنسئهإ ملا بي ةمئرارطلاو شع ك اكل ازجلا نال ةريشعزمدحاو زماننا هيله فجوال الاف
 | افي 5 س |! .وسدالسرؤياشنادّتلَعشادُ اري ىلا ع موسى لازعب اغلا صفحو ولعن ازعزإ ازرع انيذع مم

 0مل "م ارخيلليتتلامانلاسل انزل نمد حازعد وجيز بن ةوشعل ازيا ناخ لور ةرمشمجز م هزجل اقرلا نم زج

 ٌ 54 11 رب أ لوتةنلت قم زج بايك انام اهل لوي اا تاقعبك نه ماود انس جوصو جدع

 ازيا تريل“ نس هيفي بالاعلان مإتئلاناغتشل انا يانا ممن ناشلاعن مها
 مساح 11/ _ ١ باطانج اهل لوني ةعنسن ٠ نما لام ذانئم«زجوسدال تلا للان نع دكلا مان: لي ازع
 زمالغماعن قاض هلام: اتناول اون عرلخز نيل ازجو ولا ىو نعىزازلارعدج ايده بين موثق م ءزجم نم بلي لكل
 | كريس | | كايينهلاذ عجماكةمكنم ناو هتللاهزدل نال لد كأن ةنلث كمل انزع ني سواه
 ست ام نعءاح | | مليونا ءالا بارما ناكهيقفل لف ل انودباطتس الع غبخالادذاذنالاب وخد عال والالحراخالا ءذه

 اير »فرادة فلو هتبم ورم لافلام لص ة تيل جزم مد ةوشعلانماجالر مم
 00 38 | ١ تيفو ناولوفانل ب ويشتملا جانيال ليلاس الا اباثسول اميل عقيل اوفجاًاو ةنع ميز عب
 8 ل د | ]كهلان نعول اول اويل ارباب وصول ملا وخلا نولي اً عير عب نو مرتان هل تموج
 / 7 لك 14 ام باق دساذ منال ظملاهثمعدومويل سئس لات شاذبع كازذوكسلا هي ةضدالا بت

 ا لب فدا انام وت للالتزام تام هرج
 يل _ء | انا دالة طنا ناوفسْرع شد دلل رع بتي دحازع جو ناؤفص رع هببازع لع بي ككل بتل اند
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 أ دسل#لالاط كلابازعاززمائيشدنكذ[اوصا امان ادن انل جلا نل يئن اهات هبلوفمجيل زعالو
 كلياال ل اد اذذ امج كاَّجرعْس اراك[ نت امان اف ةينامن د حا واتش فيك اذف شا انلمجيل المسام

 باول افو ميولم ةفلؤل والحيل املا نيك[ لاء ملل ثاخدَصلاامئامل اتش الو ل اضم عضومو لعزداال
 مياينامثلعَسورلاوَلَعْضِْرَص لاوس داهمست كلن لات ةينامث» ديب دفع مس زياش يثس فو ن'يراطلاد 1

 كاؤللاامُهلَمِةْيَعْشادِصل يعدي ملعزم ةرغل باز صن اعني زيزو ميلا بمب هينا دحانموسلاف
 لاند لاوزيازويع ابتشالاب ى داره صن[ ين هل اذ هل أرب ةعشيزب م سوؤفرلابزممعباوصدازم
 ةومميبلوصوااذا انيَِعةمسل ب ةبناثلا ةيائد نيد اهندب عجم ةتسْئدحاذ ميلا نادر دقو هشفلاذ كفو

 بييزمتع اكل بجزعورصنبةمنع كربلا بيضزع: لملاك صوللاداز هنري, يلع ةنيصول اوصف لال
 لئبتالشلا املاء عبلفتن نانا كي نعلبجْرعيطوال اصفنب اعتب ولضوتل ازع بيبى يعز
 هازجوطنزبلا صني شح انبزبجزع دبع بناتك ة سنا شل لف علم باثكذ ئئلا لاممل امم وربط مدا جدزع
 يلو اكل بلو :دي نحن انال انتة ثدول الاف فيس )حر ىمدالمهرعل اس ارنا اوس لبا اننكل امةليمج
 لائمالتلاياماسقرل نعول جيل عوطزبل انو نعدجا بين نعناع كك هتيلحومل فينس لينك دي بليغ كل
 لال اخ لانا انيك لص اال امازون! ل ا ةيلح هيلع رفج داك فيس صو[ جي زم هئلاس
 لال اندلعت ودلالة لافخل ام هيض ناك نو دنس ل جوصدالجد لقفل ال هيدانب فينا
 مالت اا هش ادكعاث ل نهيبازعةبقع ْن ل عزعهنع بس هل جا ءقددنصل ال !باوسح اوبال اعف لذ
 نعلالمنازعزيشم ابدع كيو نعت بمن أك ث زج ال امتذنصل اذ .ناكد نو دنص:]جلوصو!جرّنع

 اههاطعيا ان ايذو يق انيميلر لد نالافل ةنيفسل اهذلط ذاهلج وعدل اس هال يلع هش اد كح يف ازعدل غن هبقع

 *لتتنا ةمهتلإو نس ل ألعب قش: ثدولل كيلو نهتماهجانم نوكمناالا اهيل ىسد زلال اناهفاندلبتلا
 ملة دلو ءانمم نوكين اند ىذلا هلع ف طعوس مولر يل ملوقدئش ميو قال ناو ةثرول ايرازغالاهتدالا
 ةةروللركيلءلوةاتجالماننب لمد اوضامؤغتسا ايبحانم نوكمن الا هيضفلا خل فيوءانتسالا تن هنوكيوئش

 نمرمؤلا ارك نعوعنب يعملان سم لال عوج ةّيصولاميجماقلا ءانم لع مال ءانسمالش
 تلالغوركد حاشا يشم ءوفروت اوهاتج الغ ٠.دلو ىلا وصوان ذولا ,ّةمفحالحد نال امل ان ىلالازعسوي
 اونا جراوجرحادنعز كمة, .ادلا اول اسفل اك هنا متعاف ثرب اما ذعبامبامنول ايلا ونبه كفرحو هذ هوقتعا اني

 اضوانل ناوحا عبر انسم اولا لافركتانلندحار كمت اخ اههيلعةلث ها اوئضرعضرإ العش ادع

 وهتغسلاناكناؤل افركوخاوه انماذ هما ورتسلال نه ؤب الوعر همِلَء )خلي ناكنيمالنل او رهو لف ل ام ةوخا
 لافاني امادانروجف د ومالَك لذ لوقيائتارظن اذكيركوح اوم ائافهْنماورتسلال اننا لوقْن ًمملَعلخ دي

 ٌرشج] بغل اًةويغصل ]م اركملعا نورت اث هبا وافل اًكربََصلاياهنوزاورظنال اً هناولاث ةمالع كيبل ماركش
 مدداذفاوقض الاخ لاثدلولام هس فَسل امد لان لستم دبسلل ع ب وش دول م
 كوَتياِلاِلَمْم جا انعم اةنيساينعزيرحز وسيع دانجز ع يعسازب يي زجإ يلا بي ةمئدالا اكان
 مهانافهبشم تلم هول دف لاسةكبئصولا مرَتاملذ ةبكلل مرد فل موصوف متين لجو ثانفرصمنماولفا اموقن ا

 | للاهل ةةفجيلممودراتلال اريل مففأنيلااهضداتلئمق كريد لاول مهرخاف
 ثمذوامطقفثيبلا انه عازم ىلارظنأ اذهزعةابنغةرمكلا نال كفل اسف ىفانان الل عْدجوبالاتف لم
 ةوفيهرخان بش وبل جل اذا لاف تيس نيل هال ف ىلا اهعضدان هل هامل جر, نزعواهنطحار تاضوا هنن
 | هلنلباان انكوانكوجدانمّربدلاتْنَعَد ل اعالكهتعنخؤيركيل عدتبسلاضافه لات اشلاهيلوغئجولا |
 | لاب كلل لمال كنادانكو نكت اوغزفف خاف تيجي تل ر) تاذغر انة كج لئيتان لام, لكلاذهانع |

 نيبلشلا مانيش نيلوول ناولخن نايل نل تضمين ان كول اسامي كل اسا انك ااولائام تامل الهيلا



 مي مانشات !رمسوالؤف ناال انوداثندانمنرمامثةطصل لمين مهسكلارالم ارانس اذ اهل ضاعرت مهدي تعطل

 اا يي يب تتوج وجا ٠

 دمحم نر فجاذط لاف يجلا ذيل اج خشم ارانشان لا هلاوإب كلم لة قحاملا اذه ىف كد شري نيل ادلى شمدا
 عباطراوزلوهذاهل ىدهااهو بث تالولكألال ةبمكلا نال اففة صقل هيل ثصصق ةثصصقتهملاضهلبتانهلف

 انمهضاهنمرتاءمهطعاو منه اف كوتا اذاف ان داوذ نم جان زءله هب عطقشٌْ لصد انفو لعند ةيداجما
 فاظمايدبا ءطمضرم نخالقل ءامدقول ان. اثنا امال اف ةببشىنيىلا اهعضدب يقم اهدلاسْنضعب نال ثلقف

 نتلاَسلاةراشلا مهله فم وسوم هبخازعف محن لم عمال ل سوم بسب هللا نوم هالؤط ل هد ماع
 همائط دفنوا هلق هل ثرعصتزمالا وج! لهو داذخ ىذ انا دان ميلا ل ل اخ ةبمكللا يدم هبر اجمل مجلجد
 06 نعراشصلا هي لهم بسننعة ملا أك هانم اضيع وألا لالا وطعب نما نالف ننال أبل
 باسل اطر ةتسريوسوانادازمل اسال تلاع شيز لسير نامل كل ثنا تع
 ةَيصوَمَم كيئم رتل اناسباةيتابل اوبال تدي ترضقابلاف نين ايسالا»
 دللاهو نوما ن إب يزمد از لهيدزع دما باز لاك ىل ذل ل7 ةك اكن
 لاخالثانلشل اهمآعال ل افف.لاوخا همام ل ان كلجوصو الحر ذات هلي ةعجو رع ةراذز نع باثد نبازع
 ثاثوكد دلورلَواهدحاشانف ناناذ ناكل جر تلال تلا ىلاثدتكل اةاهس بمنع ةّدعلا أككلثلا
 قاتم التل لم عقوفنئشنالا ظجاشمكرلاءاءاوس هه ثانالاءدوكنل ميس اذهفرمشهبب|م بلر هدج مالو صواذ
 مههنماهت إكييرلو دلو اهتاةعيض ميلر فان ثاناو دوك دلو ل لجّومل اتثكو ل اف هللا ءاشن إما |كهدج صو
 ير ناسا لمعي ةّيصواهف نك فني تلاع عوض ءاوس هنيؤنالابكذل اهضيإ ذولا مائي لع
 لبن أيب نااار زوس كدي شان زعش اكلها
 الهر كحةدائتسا نكد ءاذمالا اهيا ]لَا ناإلا ةَباكل !ذانكو ىلوالا ةيتاكملاذ باؤيي ا[ تاللح

 لذي يلاول لام كلي مول جرراتنراع ةعرلا ل انك ارافصلا بمن هي نمت ع كةتاكلاءذه
 نبا بيدها ءاشنا هيوصواان لقب ىموا ام تلازم لموظف شكلو اوسلو

 هاوس ِض رمق ءلورهدد فلاب هنبازتموموال جدول سن لل مزح اولا اخبار نضنت ل ضل ازعو دع

 اتالم اهتز نإ لازم كوس كيم كيلي ة تاق زن جبد انك
 ىدالسيرط التل إلع ىركتسلانلاَمتل ان شان نرسل ازجع دينملا بسيدي ناكر منن اكو أيعب
 ةنومياثمهديصوؤ هيباو اوم نواه: اوم دربال قليلا وسد لاوس نيب نوم ديول اضن ل سيالج

 ديلا لوم السد تاللم هيت لجتلاف ونحن بت نول دال تلاياع بكت ونخربال ديل اؤم
 نك دايو فيم هيالاوماتسودبل اول لال لا كلذ غاي رلفمل ا ثاثب هيباىلاوم
 هني هند سم مس سم

 هََمْسِإإَس سالو لاه لا شلا امهلَع دسار عف جز عفوك |زعةريغل باع يعنيه بَين ثاريملا

 1 نر عمان هو نعوم لازع هي زعطع بيد هكزعةددلا|كث نم ازنكلال ام ندين بام فو سورلاوأ

 دمبئأولا نيدلاواوعةَبصولا مولا جدلان ظَعنسْوإ مال ثلا ضلال لونج ارم
 خوغقو نيدوا اهبوصوبةتصودعبزمهناؤس لوقا كلان داشا (ن أمي ىلائتهق !ماكاثضملالوانان ةّيسرلا
 أ كاس عل سد نمي زعالانضخ زمنيا بيهن بازمدباطمارعكبنعناننال كك انهنه بس ئيام نؤيدل باؤبا
 | | كنائولا زب تبائ مشو هني مدل ]ميل اوضعبلاًظض ند هِيلَعَو ل جر ى او موا جد نع لاي اللعاب



 انضوصول لكلو ةموولازمزخ نال لاطف مول لزم ا ةثدول ازمانورل ناخؤب نم نبدل إف هبىصوان اكان مرض
 لع اكقوس لعن لذ قرش ايل نميز مزكماذال ان انمانن ىسولانوكيامنانيبيذهتل الان( 0 3 ا او كك ١ 2 وزوال علف . "5 2 7

 اص 80اانرتيان الل اويبلمؤمز لنيل عرال الع كوبي وعل ج رج | هس نال داس أم لشزلا ىو نعدج بصي زعا

 نيا نيلزعدّيم بيب [كل ال اطس قرم لع فنيلفنقيتسلرل ناز ملعون الخل انا كلير ع | الح

 عقتاف تل ىزلا نإ قت ناو نا ل اقم الا هل تن ل الوتد ازعل ع اًسبجه از يلو مسا نب نيب ا
 تلمح بيب [ك: خل فجبزمووس ةناكد أكل انا طسعنبم نيل نارام معو قتالغ هند ِ

 ثائابلاوعنمالجم نائل مل الخ! !لوستحلا زعزع أي عرع نع انباطص ضن دواذ نبني زع ايد
 | دلوعه شال ات قرر كيل ءدل عقب هانت ناغ ءانيزعلاا هب ماهر يلو ند هييلعواًئيش كرت اراغص ادله كرت

 ةناساث الضي ارارقا كعمأو نارقلا ةنلاغددانسالا عطب نينيذهتل اف هضزعط ناي
 ناكاذازٌوجبل اقف نيدب ثراوارقي ل مترلارل كلت لان لش العش ادلع رجول ازعدانح 4و ةسنملا بين اك | نع

 اققنبدب ثراواقالحو عيت لل لعشاد عونا لثس ل اول ازع ءارنمل لذا رعركحل العز عونيعزب ١ بيابلم
 وع تلالعش اك اشلاسل ثمانون زعناوفص لي نعنايتلا مج يلم ناغاذا من امك زوجي ص

 دواجن يس اشعزجإ متل تين ءلوعوا لا طعامهم كيلاناكناث اًذفانيد هيلحيل ناهنئر ضل وصوا | ام
 نوكيبزمرمل اكن امان عزعويعز١ بري نعت ع اك شات الساد اعز خاص شحن ازب | اثم ...٠ وانضا
 الجب عونسساةلمازعلشلاهيلعهش ادئعابانل اس لاق ىرباسلا عانبالعل ازعن اكس: لزم نامت ع نع تنال

 هتاذاولاغيلمتلاامدايلو لاف ةارلانتاموزنالاغل كبل ا هضد ىذا لاملا نإ تنام ةاولاهيمضحاناذالام | 7
 فلجتةدنع ةنومام تاكا لامن مل فلاش كابا امال فلحان ا لئعالا هازنالو ل امامنا ضل نأك

 اهلا يعدجا بي نعت اكهئلثام لازما انانَن إنما عضيد فلجبالف ةمهتم ثناكن او يل ١ "ذم
 لاكِلَعنيد يرو موهورل ثراؤلر فاست عب تلاع شاد كعابانلاسل اً لسيبمسازعرلا نب ماننمزع
 دنوقضرملجر نعل ِلَءشادئعانانل اس لام دالو ين ازعداعلا بسب أك ثاّثلا نوديرفا اذا هيلعنو |

 لثة اهم نع ناثعزمن حلا بمنزيإثج لاول ثداؤ) وضوا نان كة كلوي كعمل ندب ثراول ثوللا
 دعم نب دعس نقيل از عراجا بيل يلق ناكاذ هنزل وجيل اير جوه د يلع نيدباثدوللرقازيعهتلاس
 | تنالفللانلا اذه نا.لل اًمنراتل از ماجد ىلاال ان عفدخ ثول !ءرغحرفانسملج نع هنل سلات لان: ل !زع

 اياك يال مايل هل عج ىذلا هبحا سنو ماير هت انف ءاش تح فرصيهيلا همذدانرشكك ل بلت هه لكي نال |

 اهتم ديان هولا ينعدازبدكسزعد سارعت عاك انت دعني ننسي سكت ةؤطدلح تلا
 ”مااَسِ العش اربح يفر عنو كسلا كو نعول انو! ازعدجا نزع بي ةعّيرالا كهل شلت كاع
 كان الع كان نرهدد فل اعدنعاط دعالنل غو نالضلهتوهن قادر للا لَنْ لا
 ل اتا ادعو ازعري با زعاقزعزيثحلا بمب نافصننهنمدحاز عيرل لاف لان لذةنتبلا مافات

 ناكاذلغل اف كلذ زويا ةرال الهال كتل اذه ناوصوان ند هيون اف ةباختمل انيس لجيؤعمنل اسال
 |دريناكتا للا مملَععْرع هّيباَرهف عجز عنو وكس ازع ةوينملازيازعهيبازعناذب نعدحا نيه بصي اخد صم | اذص

 ةموعلاةلغا نات ناو كتل زم اوريون ةّيصول املا ة لل اةرءانعمض دري لون ولعت نآهيصول اذ أفلا
 الاف افافلطئر | تالا ةدءانعم هدر ْواًماَءرابخالا رباب قفدام ىلوا لّوال ءامرابَعا مدعو تاس وظل
 | مالتلرإاع كسل اجلاتدنكلاف اوصل زعهّئع بيرزنرول م امهتم ناكل جور ريغ كيلا ناخا ذراعي
 ارب وسو فوصْرمْسييلا عا هيماهل ناكامكاذكد هدد ثالا ةينامن يي ْتْفاَول جو انصواةزم١
 طن نجلا مذضزماهنع ب نانداواهتصو لَم ث دهشاةديئ اوصولل هب رعاياك ساخنة رغص
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 - ل يق اهلل مبلبههمي سس يي ليغ

 اومن اسك 5 دب ءالاانيلع هبتشاو انهزم جي فيكر دب فاجوز كرتوةامل انت امي مهددين اراها
 افي ناس... شا ةداهشب كنك يي رسوأاتبانا وا تكيداهللانهنراشتسا

 ىاذهيزع كل اهنغلاءاتسمف د عمش_اذ انجل نردلاانبفوصولل كااانفؤم سول ال نكت هبنبس
 تادهشاءاث نال ال لسان هنينل امير اة زم اين اناك !١لطبعر شل اع دكت هللا ءالم نا هي لبعنل كلذانؤمت
 لاؤسف كياداثلمادانايادامونسب تيان يب نكي اوك يلثنمدب دصوأ اهل شن اح نتا

 ايتها غناكر ل وسو كيلا (يلرئيلذا نع كلذ انهمت فد انهن مكسيم نمد دنع نونوكي يذل اواهقنلا|

 جلد ركل بوي .نرولا عازل ذاع نيازالخ اول هنسرال تيا ه رمل غايب
 هيتمصو تتم خل خانة مدقر كتل لق دانانقهتل الخ عرخاو يقل لم ةراة نينه هلحأ
 | .تهتضاسوالانلازكت منادي نايازع هباضم[ضعيزع نانا |ك هشبل زامل لكوَّصلا
 0ع ةرازز نعكب نسون عناوف كن توديع نباءلهس نع: نعلا كه نبَّصدتزآجنءسرشع مالنا غلباذا
 موت كَم جا صواَو 3 لش داوتعا انءلاطة بل ويعهتاف نتسمشع مالغل العقلا ذال اة لونج
 | نصفي مز سال رعشنع بمب ثدح اقااذالا ةداذذ عتب سؤ مزعكمانقمزم ميلا بز ا
 | دعيت هثعرااناكاذال ةنوجتلم مالفلا ةّسوعهللاسل ئرانياِالَمش ادكص فزع مزاح دونت نعال

 | كطكارابشاةجشلغلباذال نت لَمْ ادصب عراب نع ناب ازعديلولانيةزم ةنع بي هئيبصد
 هِلَمْشادَص نازعزإ#ل اورهكح فا زعزائازديلول ابقي هزت هتّيصو ثز اج نانسوُمَع غل! ذاذ هنعذ
 | اك داخل انعووندلنعرمننعة دع بي تاج ةّيصولا عضوي باسصااذال ثوم نيئسرشعن مالغلا ةرلشلا
 | هيضحاذ |مالنل انانو نال العش ادكعاب لغم ل اثق زعز از عن اهعنلازرداداجزعرك زيلع لو نعداعحا
 امل اذان هليعنب عت انين بانمدكحاككء انمار عفو ماطمال دال هنيسّوشذاجشد بيرل عوعو نول
 هاد كح ىف زعويكسب فزع فلا ديوس نعناعنلا رع زعل عنب يزعل قلل بسوي يفرعارفمل اج زعوبع
 هلاثزئموان ن ينس بسن اكاذان هنيصُو ثزاجَق جفاء كييوصواف نينسرءشع مال غلب ارا تلربلط
 متي ء اهدس[رعتجزم اند نيب ع عز ازعدمز,ن ب وقييزع دعب هنصَو ثزاجّوحؤ وى سبلاب
 صواب اي نعد بسن اك اجيوإ ناد هنتبسوَو هلق دس لفعرق ناكاذا مالنلاق الطوب
 صولناكنانءارال ]ضاهضارل انتهجوان قوهفا يتم دفن ]هزلي اللص ساد لعاب نمل ام دالو ىلا
 تين اثدح ثدي نال قوموا ناكنالاقف لاهنتو لن هلعاسن عرش اهتم هي هنن زنق م ةّصوب

 ا | ١ هللا منو اذا زجر مشن ثدحا دعب ةّسصويئصوا ناكن ارك ملاذ هصَو نجا ومهام! لضوا ةحازج

 ْ اما بيرعتاك اموال ذهل و]ل ل انكمولا فضمأب همن غر دوم
 ةيمولاؤسإ شاد : ماد وصوالج دم اليوت بانل اس لان طقي ]صنوف هيخازع ديلا هي نمدح ا
 دايلبةنمناكاماللوضرال نال كيلفوصلاعلباذلفوتصلا ورخام ةنيصول اة ضمت كلذ جلي صامم

 | | يوم رالتلهلَعشادص السلا لالم اب ازدايةرصكم بقع دي نيلادبوموا اذا هدري نال نانرينتأ
 ظ | نوكباللاهرل اولا ذ ذل هون ظونل اللعوب يح اورسحما لوصول ]سو اذمِلَعْسلصللا

 دما نينسول) يا لاث ل اثراتلا ملم ئابازعهيباز عز عنج نعذ كسلا بي دي نينمرسخنياظا ةلماوس |
 ا يالركلوخزنمنؤلاو لم نأ بركلزملازنتلاؤنا علو تيتا الانزال متدازم
 | هيلطةمجوبا] سرخارخ فول اوه ادرواف ةل املا صولا ةمكب بال انونعهّسْفل اذ و قييسامو هام
 ظ | يوي ع ول كويس ل دعادح ددج» أَلا

 . ظ
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 | ودل لاوموال جب تن المخا لانسز امان ةخستكب تنبه لاثدع اكهتلاءاثنا هفاهيلإ اهيلاوصوببو
 | اظدنإل لعدم ونرش ثل الم خوزل هنيداوضّميو هتّقصواوذ غي ناراككلز وح اراغصميضوا دا ةراكم يف

 ؤ يدر لافرعأكك لالبهوبحيالد مج انداوْصْ نارلولازيراكالإو !تمنتبرااع عفوضراغ هلا ءايضرالا
 رخل لص وظن نا[ دحالز يلبي لاومواط ثان لج تلغرام الا قع بكا
 نمل بج عسااكذ اند ااهرلاطسجإ المت بلالين نهوننإل اإل دقف هلا, ل

 اكرتان نص نسم خافت اهدحال انمنيلعوا اوطاونن امال نا ازعدبزبى اندواؤع امهدازعهبوخا

 | لمدس ةيقنلاؤ لان أكتب هلكلاذ لاقت كل ةزع لاكش اربع اولا ضنهلياع يلاكرتان فضيوطعاد
 ١ للمؤمن نمل لكك ناكل اثرا يدل مولا اخلط عطخ ىدنععتوونلا ان شوراصلانيدح

 ن 00 ا ا

 اموت اوقاف انمالافهئلثسم بيجالو هبح ان ملح ىلا, ناين ل ناريخالاثيند جلاب كاذ رتللَورال
 عئاطاسر يراسل اشيدَح نالن طال جر مالا رسيلو نّرح انسماناكل ءريضامب ثمل هريس الول آنا اتطمتسلالا
 'نوكيوا اهمتجاو اوتو مااهِضانل اًخيالن ادازهرما اه عمان صوذ افناالا امهملوريل هنا ءاذعم نوكين ازاوجئدارننال زم

 انااا انيالن ا ابِلَصٍجاؤلا امنا هلجئابددارفنال اذاجد ]نال اذاوجن او عامة جال حو عمتجاك | لعصن نائأ انعم
 نتسل ابادل اس لا ناوفصن عوسبعنب لعن جون يعز ١ بسن بوصال او ئفوال' رس له اتطبتسالابحاصوركذام ط

 اود هبالر غر ماسدسدذتفل ادحاملا ف دي ناوي هفاسوملو كلون لام هبلع]ز ناكل حيرع للا

 ايساؤ ملم مايريد« نعم اهني امتد قلادحا ادنعلاملا انه عضوبم ان اطلّعلا مح

 ءوازعإجلازعةنتع نلمزعل الخف باهي نعرجا بنزع اك تتللالاري ادد لداثلاناطاتن لع هلا
 نداليساعن ليغ انتبنلك داعضفرلةبااذة ل ثج ناهنل اخ ىل وصولا حر نائل امراء الع 0 :

 ينال انفال نالها: اسلي نهرئدنعت هدد ةئاسد تع ةلا ف. اجل لم ينال

 الجتاول ثار ان: لجبال ام اًئيش هديذ امم . خام نامل يامل كلل اتملٌئشألذالادةنّيبلا ماا نال اثةطمحراركا
 نيالنيبورل دلت | ان ثوب اذهف نال ث كن نزل ناكانغا اني اننمنخنأين )عدد تفالام نط إةاعادع
 بيمزع علا كك انم هالي مقاؤل اذ هنو تكياكو هنلع هند ثاشإ رمل دبا الا اكرر سن ههرل نا
 نال ادهش نوخاو هنباهاومواف ثوللا هفحلجورعزانلال مانزل اد اسل ا هيبازع) عمد ادعس عولجعنإ
 اممالعنااددَبيةَدهناائِلَع سوني نازفاغ ةّيصوا الضي نا ايبا داي ارسر.ن احا ثلف ناوخاكلءاغو هئّوسم ْ

 ودنا لا تشادقو هنا اهنكيران شل اذيبالغنن هنا هنكي إن عاطموم 1 ءزاابطرمضفوتش | !

 هنماوادباذةاينإتسباهنس لادا ية غدر انخالاع
 مالتلا هيلو رفتسا الك أيل هابل ميلة ملوزج ام كناكن اكدوجول لعضو كل مذالوه لام
 1 ات و و و موراي هبطاخٍنوخالادحاوملئاسلا نا

 7 افصل الكت من هي ادامْسآَعِفِد ص هب كدت 12111110111098
 ْ اللعن كْفرص :ةانه نكمل ايلا ةَيصوتمولا !مزاب] هاجر ىللوصواف ثان لج نرصد ناكل جر للا

000 
 يك امذلطاز العتاد نوتستل عزم الداذم عي د لنكن .ناقن لومول الع ١

 ْ 0 نيغدة عاكس دوو ون نوار عئامرم
 ١ عاتينإ 3 01 ا اتلاث
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 دا لو هانم سجس ةيصولا كر كبالر نول اثدم هب ثري ءرفس ةلجرل حجرا نمور لان راج
 ه0 خت :ظيفاثلالا او كآلام ىلو ىلا .اودط امم فدي نازوُجي اراكودافص

 اب بعراناولطوراغسلا داردلاذاناثع نعمك معد دّقير منتدي ةراكالا دلو ىلال ا فد
 وين ]فز دماث نت همدغم!زك]باراكودافصت لوو لو تمّوريفب وعل جيل /زعو نامل لاب نوكين الا
 ةنتم.دل 2 راكال انائاذ ال افنم هاريشل لميطبا مف الع تنل هياوضاؤت مما ءالو ناذ كلذ عبضاشلا

 و ل2

 عنب كد فعو كيل امد مدح وةبصه زم اكودافص نا نون لونان جيزعاتللم

 ل
 راف نانا مرتع داونة دو جشلا أبيات نيت ظ

 ةيهئعدجا بيزمزعاكر واونلا كيما يامل إباكب اوبارريتيل الام فوتناباب ف
 طئتالو كام ناو دان فرت اجمال افؤنسو ار ليام ادع ىلال كلبا سبنعزم مزهم

 هتادعو انعيبزب ن زعزع نانسئ ل ادزع ثول بمن و نمز اذئالا اكياس امك يل ادعس إل
 إو هلنيعجونم نانا ذانة تمي وسوبرفرملكف كلذ كنان اهلي ابل مؤمنا لع ١
 كيلالماناوكاب هنونا علال لاثل موصوا ابرام لب غ نايل كت *غزجنيد جز عرايز همن لع كيو نع

 نمير دة ران كيد مولا ناكتةينل الت .ددان أكن لغتها لضم انسي ح
 ا ]كاسي ناار ميل اديك اة كلام نيني ا« يح :اهنعجيز هادبع كو كلام نبت لع جازي قي بمن

 مهيدفلاب كيل شب د تورد نالاةك ثان اهو لذ ديب اانا مثدلو هل نكيماوكل هئايحْ ل قش

 ايهشلش بيب كم هؤلطل كت دمل عال كيار هيو هت نادل فلن واجب دن انرهورم لا: كيث ذب دقو

 متلالَعَشس ادعانا جلا هب ىاذةيطاف دلول ارانيذ نيل جتوموال اناس ِإلَمش اربع ازعاج نعنع ابا
 ع ْ هللادكعوبا) اذن ةيلان دول يل اهبوصو امن اجترلامل لا فال قمالّس م ناكو زل اف دل نمزعش نالذىلاهمفدا
 | | اهلاساكتالد امي ممتنالوسن | يمب نانيع. دوج اذطنمعقبو هو ةمطاث دلو نمقنال اهناشلإ ع
 | . | لاله دحانععديبلازعبوجعز بيب مهيلاتلاملااهضدانمضتباطؤاظعاركماهتادةبطاثميلا |

 | |طوينلتولالم كتلاذاذنارماررلو كلن نموقباي اجد لخجر جن وموال لف ال انتكل م
 يس ع بي يت ماتسهيلاذاطهلاتع يصب بكاككف قوام هنلثذ فني بكت ازجالاببب كيل الغ ؤ
 2 ياواو وجب دهغص بي كيد يمينك زنط يظر اوعي يزعدمل | |

 تيا زعدحازبةهمبتن نمت عاك توبالومئلثذفني بكمآ+

 هذ نإومولل ل موي زف كلا مرار نيمار عتع نبدحا هي ى جينية كل ننال نيرا |
 لتلُحا بي ىموإطجرنعذهع اك امم ىرتشا اذا جبل اف هفنل خاب ليزيد از مف عيبا ذاتي ال ازماثيش

 اهفاعط نمايزجانأو انكهتعيضْوستَةطْس نالجر ذل وموال خ قمل هيلَوكحلاابانلا سلا دعك نيدعس
 لل, هيلاكذل لاي ءطومدار يلة عرجدنجلا ودلال احا فهن ونسي |
 هوب ومو احعَقرفَيمَولَو مام اطعانالاباال اكل اظفال ما ةيضاملازينسلا مصاف مَع عك لذ |

 ةضرالا دل خملإلو ةرولامهاذا ءاياصوهنم يرام ددقباضرالزيناومولل ثراولا كر دان هئايإتل
 زد نام ناحل ةانثلا الانمي نوال هلاكب هنلا نا[ نب ذكرنا اظ ع نصي يكل مهنمش

 دهيم نان ةاهسحاسف دلت السنع ى زلازل لزم]لاب هنماهبرتشد نوت ]جاملا مول كس نعب ةعلس جد
 ونيمرإ بيضون مةعأك لاا راكد ونس عة اتباواوساها جدن ار ومساع الاثاا

 سس سس سس سيسي يساياييببب

 هسلسي٠*سصصسسصصصسسعععخجلجععظطا
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 : 1 2 ( 1 انملازعا كرم |علو أ

 2 مم جنيت سمح هوا نيل لثاسد امعسات كل

 هيلعنونايف ىلا اءنخاي نامملع مؤ هماساكر ديم اًسوص عا تل اا عاضرل انل اس لاه سل زعإ ممسأ زب ا 4 ل ءامسب ا توم |

 والاد درتي ازا ملا

 0007 هرمز لل نام

 - 7. فعابرغ |[ 6
 ا

 [ء انت 0 نومي 0

 | انمار عرس اذا

 قاد سحوره
 صر ظ
 رك ا لو انعوتتلاو ١

 تراب
 را روس ءأف اعلام

 لكسر ال
 ا لل ملغ اورو اك

 ويلا تم أراد اراد نمس |
 ساراس نانا

 هع الاغا تخ اونا
 ننس نانا
 واما ل لااءاع
 سمان ديد باعلان ذى ا

| 

 | ةرايعتانالات ومر

 ئرلانمل الا ١
 سرلا ىلا

 (يلعلا

 رم 16

 لو اهلرا

 راما هر / ذا لللأ تكل
 لجلَعْسا اع ىإزعهادر نمعرستنبزبع نعني زبر دعاك ت الذ جزع مرفز بو ميلعهدربل نع نصي فك ا

 ةجيلعلانو جفال ى لاني عدررل ل امفوضول امل اه ذو مالغلا !كردافرغصز,اءلو) جر ىلا وعواو ثائيلحد ىف لاق

 يم 0 :ولنمزلب لاذ

 هالو ابسط باص اذاني اهناسٌس اناث فءاياك اني ]نم اخو لحال الك
 مظلل شاد ازعل انسي اغمئغ كنا ام هنمْل الهنا تول كذ ا

 لعاو ةدافمكثاف ئش 00 اك تان اوم نال سرر لص هيلا ناز جمالا

 اماي لاف هب عفا وتد تلالَهكجلال نال ائءاذي ]رع ازعرجلا نا كهيتالم كنا ثش ان
 رجم ازعئرا) لالا دداؤ نمازي كرعف ع ائتلاف دم الاناث وكون كوول اف ثول كو دكا دسع |

 كوكل ايفر نع أكب زاد ءانضلل جاو ث لد مدان ياس ىدانيل ان تنال
 هتليرفح ىف ك وفدا ران كئابحا عيجدد كاف كلاصوا عطتترك انما النيل شاد اا

 فعمل كذا, اوفر يُسوال امهم ثلا َكنِعْ] كلذ نا: كيدورل !طكاد تاررغمنسءانل انأنب جير

 لالا يلام نادال عزمنا كيال اضفزعرإلز هيمن انين ينج رعت اكان امرسيفاناام
 لمضفاينتل كلاسك ناك: لومجلا نم :اناتاكركم ةزائخب تلمح كنا اذا ا صانإبم م” تلالعشادعوا

 نعل انجز م هنء أكون ميريل ة يضع دزيف مرا زعم دحومي امثل اك تان تن اذامرظناف
 هلال دعزمهئزنمّوح ثول ارنا انييلع نام اولَص نيمو ريما اة ل اثات لَعشا دبع نازمئيوكسلا
 اليل هنعسورلجادبعل اواو لوقب ناكيل هلا ءانس: الإ ]مالا دبع ل اطا انماء طعن نمو ايمان هكا

 لقيام اكو كو تول انيس اقف هلج نما رغد عزب ل ءفداءلائاق كيال الط زم ]ما لضفب
 هيلعداسل ل ثم كو عر ىلا دقن كاقفثْوَعِضَْي اضن ىرْشانموادغ بسكتاذإئرضن ىو تام و]جورعشا
 نااتهناعسشال ونزع سر هقينع ةناثنال عمل اوك سيو كد جارك غرف اجي شان نزع الحلا
 فثدعلا :ل ل لإ زعزل اضف زن ازعو د عنبر عت كك ول اب ءانضل وهل اسوي ل عمو اهوكل يزال ةرَ
 كَميِلَعمن]] ص هينا ساس نال اتمام ]سعساب زن نسل لعشر ع ىن زعل خد ل زر حالم وقعي
 اوبال وتس امانينا اذغن رين لا ةنئاذ رف توتر اكدت مكتالاطن هنتوا

 الاتش عدي مئفيؤحنولاتلا وجيل: لاحول سعيا لمحو ثول اناا مالادحا تسال ّح ءا تاليها ثوم ١

 لئاكيسسإ لة ذ امس اكيند لشو> جزيتم ١دامحو ثول اناا مال نسي برايل وسم ءاوُه خوقمرعمل ل اتينا

 ع مثلا حورلا هور نكيص الوقف انساك الو” دتواب كلذ دنع 6 اوف اولد |
0 

 لالي لاين ول المال يلا« :جهبنمل غيض فرطوخربالل انبزحا بيك صل ائاووملورعلا ل

 كيلا اومن راسا واكينلازب رشم منوت هدياوناكينل انب الوب هنيعب ثاولتتل اقطرالا نخب عا 'دوهت ا

 هتومورخااذاءلوا هيل اءاخن ل امي ثول جوتن اوم مطمالا هيل يسمي د مللَعش اساواَص هاو انش | سلما
 ثول انام ثومرخ اًباْمادل نانا امل امومْخاَانفلَو هيلا غ ىف منذ انسب ]كء انف عينك يتلا ]هان وم ]علو

 نعرسالا ةدتعان مودال نتن لجبذسنال ولاِلَعنخاَ وياكل هب برب ااكمموانف اسر رتال عج ازع

 لاس ارعل اهتم هن اييْس ةنال هنينجب| لكن خار اعاد اورلوصخدعبال اكلم مشال مدون اكمل خوه لوُصح

 : تاع ازعاج ده تل ةوضل او ةردمل |نعرتياتكهز اسس َّتح نال اوديلاو نيمينمجرل وديان كد رو نت

 هنو اسر ءاتهرعهنلنلا اك قيغقسول هاو ِءافل الا ناكم يئس ل ام نااورب تحمي نيد ناملو

 ل رك التر

 ظ



 هل الن 0 0# اهلا ا 2 0

 تاو كحولامصشا مهر ميلاخدم ثوم انعضري كترانل دارج اول اقيضما مغ اموخن ال انراشللاص هاد
 .للب مارا خش فرجا انو مضرب دم لج دعت هنا مدحد انامل ] ميلاد اسست ل تلازكو كزانملا/ةيلع فاض

 بذا اذهيز منا ناي مولا خل إم دزمتدل االول انلاخملاانة يتب رانل مارلي
 داغلان قمر ىازعتع أك ءايند لاس خول ىرؤوض كلذكت خال اخ مجترخن انشالل ى دو ضل
 هشلَسْشا لود ل0 لاش لهفمج ورعان ش ىلبازعيبب نعل ذنودداؤزعناكسنبازعأ
 لام ةثجملا كرلا:ركلاو زلات يورلا ابان ثول اءاجس ثول زمدبالوالاشولاسول1سَيلؤميلهأ
 ةيماشدإتلا ةرساغلا ةركلاموةماذتلاوموقشلاب هيفامم ثول اءاجوم مضر هضم ميس لن اكن دول اراذ
 نييلسالاءاسةداطتل او هشارتالو ثتتس اذا ل اوم اة مهتضرد افك ميسساهل ناكنيزل ارورشلاداذراهال
 لطجالل هذدني ملا زل مالا ءاجةدافشل او نالمتشلا ةرالو كتضس !اًذاييعظلا ءاذولمالاص ذو نْينملا
 الهنمللم ةشاو ثول اكد رج كال اطفر_بكآن ينمو اءاآ سول ئلَعْش لَلَسش الوب دلل افريل اءاذد

 عقاولا الزم عتود هم برذو ا ثول اساور نحاو ارك ذحا انام نانوئصنم ثولاسولا أي
 لاتنالكن املا ةراشا ةزكلاب ثول اول َسودلاوهباَمسإْلَص همت ىفو ةحرل ا ةرككا وهاس عمرا هيفا
 ثلا ةملاثل زميل انهي ماسه رع ةدلشلا اكرخالاذ ةونحو لد الؤزع ثومزر اكن اك وفل اخىلالاهنمناننالل
 ناكل لل لكلا دب لد موب لكس ومن جربوشو ثلاكتاز لرجل اعل والاه هيحانزلع
 هتلاكاراغامل اناخدسونال نهي نكت نولا كب دمادجوداكبال جنا( اب ىوالا انتل اعروُمو ةغالا
 ةهباشلا اهلين الملا ءاويكتماو منال ور كتسرل كت ثوم اوؤ سم ذوئزماهامدن |ويالاآلعانؤلمب
 | هلك عدا فائيش ءاؤسواتملالاولخة اطبشلات انلغ ىزنال راكتاله آت يؤد نكي حنان
 نمل الس هز نوال نبي زم ناز نالوا هتلغا كييك ل هدلاز مزح يلع ناب كلذواروظار و
 | ىكُ اًماظع لمجمع ةفلع ة هضم قله ثا فظن نىنيئماطزمزل ال سئس دن ل عجن نوئسم
 |ةوتائينفاكبث يزال ولما لل اكا, ثمان مهنف وفتاة وطك الاذان از مؤ ًملخ» :أتنن امج ماظتلا |
 الهون اولا طوقوالاكحورلاداذذا اهو داًقعضن دبلاداذزا اناكو دل اكىهتن غل وحرر الا ماظعاو ملمع

 ا ناط معاة ىلوا لادا لسحدقالا طق شه ئيصنبنر للاكل جوتيصتتل زم جراد ازال ذوي
 روطالا ذم دمام سر اكتالا اذهفةزخال اذ .اهل |نماوكتب فكم نا اذه غول ىلا هيلَعْس درداهاؤدم |

 قال يبي اكن ذكرنا لذا دالا ةاشنل ملحد لَه ناهبسسل وق انس دحا اذهو هنيرجتب نامي ب

 | تننيتتلادي لاف نولهتئلاظسلو لكس ستان هنس نكرم ىذل نول نال ئراشن اهم فزع
 | دين ايب نودض بالو طانمَس ولن يالم لَآ اذاؤ قات ناناشل او الا قمي ولام |
 راسل الوبطمالا د جوع ]عز مدإز هم نك مز عوشس انبزب كلا زعتءأككن ينتشل اولادي اقمل زم
 مالا امال تا طن مأنالاد دم كنك دوم از امامة سارناىلاهت شا ل وفرت ادكع ينال كلم
 نيو معربا |ككك عزى ءانسنموموئظانىا د د نعوم( ايمي ساذنالاحدم دك: كلذ نوني
 فارغا اَرظوتانن ل قدىلات هت انوقزعهتلاس ل اهله كح فن ازعرباجيزعحئاص ل ضف ازعنانع

 اطال قاشل اننعلاءلاغبانحالا ةراطم نقيا نملة فطر امل امنوا هيَهذا مهاب الذ نان لام.

 ةيابط وامثال طلاب هرمضتةو ارماني ليكمل اثقال انئمي كبديل زاب ايلا
 | اللسان لادم ةشللوممتانلا نالةزالاوليتل امنيا ل امضورمل اوم انهطرتال نويل نظل اوضَو

 ٠١ ءم هم ف . 02100 © ءايم .

 ا يئاللم فكستمأ انهتتشةزالاوانَيلابدانان ندذّجالاَءَْسْلَراباينَدلا ةَدسخاَنَعلاوََدْس
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 ماييلاوهو مول احلاهتهش انزناف ل ناضل لزعاهب لو تبلل اهب وب لع نويل لعجاتيداب ل انتا هرب از ناك
 اكتاهب ق عيل اثنا ءلشم فرط ن دهس مديح صاغ زعل انضف ناز عوندم نزعت عك ءاذلاهدعب زن
 هيما ركذ ناس الس هل اكثول طبعا اقطاب كزلالاطدارتاهل ملابعالا تيب كيلا
 الزم ءاذلاءدسب لزن|مثرلا ماسلا برافرددصلًرمل اوبل مت ول اوبل نال شم باطلا وهبي ضكهنع
 ىحالوفيهسمبل اناس إاع سادكم از عنانس نسا عن انعم زج يمس نب خز عد سارعت أك هعاونا
 5 ءانباطصارخشزعىدهنارعرتس ابوس زعر اكراتل زن مؤ اخو قضرالاذ هد ارجتوُ د ثولاديا
 افغةلضدا شادو رياح ل ستوالاهلَعشاَل سس وسل ثل ثرنللَمَس ادع نزع عشا دع

 انجين ادا ساني هومر لور الكل ضرالط ذلسرمل زل كب داثل زمزم لك شو ذهجنم
 ةعسطلاو افعإةهجراث هتماشنناماشنباماننال هجم اطرح نايم ى ام روض ناكانغأ هنن ءاهحاصرساهنال

 تاعلازممليانيإعدمدنوهفس اس ءْعَيطو نان ال ازطائنمأشنن انا ةهجداث تان ةيد درلا اه:اوهشسوةشاشلالا

 انيلاومرم::.ةوزمثكال ايان لل انني ازعل حن ىلعن غفدادج زعتعاك وعرب شو مئشتفماثلا
 كيرثكلا ناز ذل دلي تشا]ويملا ةغيتمإع تل ازطبد ايلا اذدهمرطب يسب عقنل زباب
 نباعدح نم أك تلوم كي ةمل انا نواب امانه ادا ناسا |
 نخاف هرمؤيوترطي دجال عياش هداتو دا ءاؤ ال راش ااحش ادبكيلاز عنان عيكبزر ازعل ان ْ

 لتلادلع شاع اعلا اللاند ذ نوكيا جلعز ةدمئازعلعأك اه مدددر هتانزحاالا ىزخاةياطدفد
 اسد نوبةهسايلب لامانع خولات اوال

 كائلاثه يبان عراف نبازعناوفصزعزي كاز ةيزعتءاك هني كب توك مول ذأ ترسمأو
 هت بهد عتاب نازعدبح كهل هناا ةنيكبش وجو ةيل لكلب اإل الذ كعو
 ىلتسبو مدهلابث ويد اقزعتب وية يمكن مؤملا'يوعل افلام نعلملإَءْس ادع ا!ئانلاسل ارض لازع

 ادصيازع مكة معاول ا رافعزعئاثس يدخر سزم ةدهلا أك شار خلينا اهحاذنلاب توهكعبتسلا
 ل بون :ربامانلَمع با ذيهيلسسبالو ةنيماكب هيمو ةَيللكنمُو هولا انتشانال اتوعلإلم

 دايم صمود انتشار وبل رمل عاق ناو دن كر لهاا دلالع
 اس لوسين فحم زواجي عدلي انعدام نزلا زعل هزم ةدمل أك كَل
 نازح دياز عع ككب ضنل اهسالا ل |" يزل لع فسا ةذلو نمؤل از عي نفحم اقل ومنا 6 ١

 دهئاماتلازم جلا حاض هبه لكو بوم ناداه طخج يربط هال ا/خم تام شلات دهاذ ْ
 الور علعش هجلال غلار ايس اهصولرمةمتدال أكةنانلا هلا نيب كيت واتا
 اك كفا ضجخر ف وعم ءاذ ملا نيالا ناناللا طنا نايم ١ و

 تف نيالا اننا الاثنا

 .: دضالئةلعلهرلاهوتخاذاقب ليمن لت تخت كما وم امو منخا | ْ

 ايف ةعوقوو لالا غول بدك اذدالا) منوم نسوا مانَمزِم ثول كلاذدانادإ)انادومنخاشولاههتشاو ا

 هيلع فادح فاز وعغحزعبل ثني لولهبز عالج يز لهن حان كك اعاد مويس ةحيدأ عليل

 نعد ازعز هجازعةتملااك ضملأ لون ٠ لطم أو ءافدتوم ناك ونوال ثان نمد انراثلا

 ايل تمء تل املا دساد درْإَسْورلاَهلَعْسِ ل َصْش الود نال انس ظَعش|دبع فاز عنائس نادي

 احنا 'ءاربع ناسملرضرال لا ءائتل زهاطبم نيكلم نمنع اثنمستف ءامتل 11 اناساو ثعفوك ايون لوس
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 ب وعسل ميو ويا هج 3 ءالعافمءالودموبذ لعل ابكي هجرس ناكؤ سف
 تن انك انتشا)اثختل احذف ءان دجدوهس الم هكليلوم مول اعل بكت الصم ف ءائسقلا|

 ان ولال لة رتل لم شاد باعد انس, شادمزع: ةيلازاعهيبازعزم اكدبسلا م ةديصل فت
 زيصزلا اناقل ان ءاممذ ل نكت كآزبل كارما زمول الكول اناا مللي :نعْشاِوْم]َسَورلاملَمْس ]سس ا|

 ليال سشالوسدلاخلاثر ل اوم يازمراجزم حاسي ضفل زمنا نوزةزعدبس زمزم اكلانعف
 مح طثن باشوم اس ن اكان لهم كلتءل اح ىفرل تكين انامل املامن شل ماركك اغمض هل .فافازمؤلااناراَسّوملافأ

 هلااذاذاككانال نكد حشد شا هضر جما: عاعب ناك هبقس قل كبف اكلم هب ها لكؤؤم اذانلل ؤلشو |
 هيمو يبس بسلا 0300 ظ
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 النار بسد ا طارة ركل
 هذزعل موشن ]زمن بحل ازجونيمزازعقب أكد زم زعصذ هزكك دكانبئتدب نك نازل

 هارد مءةماا اك ه سدا مزماحامظعاد ل ضفاعجوداضمئسةليرهس لالش اهلا دعازع
 قمن نؤنل دونك اربي راض وبفلاذادصجا لاقل يازع جاجيزع تاب نير شح زع
 نعي اع سفمل |: اندم ماعنبته رعد انحني ةجزموفلا أك ع ءرضلاة ناشيونال وال ض ويمر كتاف رب طتلاذ

 نيكي نفى لن: 2: دايم لدضز كيلة نس دايخ لدغة ليفحن تيدا
 بزعزعتم |ككهناري حل ا هسبإق غلي ف نان كلف هج ارق لفل سو ويس سم

 .٠ 7 ١ مخ ١ 59

 1! ا و !ثبانواهاماث ةراتكتليلوعلا مالتلاةيلع شاد فزع نان نزييزعر كس كم رمز وش
 ال“ ل تحي << ذب اتوب وطمعوتاب اصل اهنا ئ مشا اهو هيل
 | 27 حر فس | ..| اد كدباءداطندحافلائا غيرنا جر مزمالانتشا لاوس اول َءسِإَلَصْش ودل لان شايع
 | ان.ىز 5 و هباط ا ضسزع هز زج لم أككى معو ىلا هنضق هئضق ناورل بنزالو هئفاط هئماطن امهم خرم خامدو هن مإرخ
 : ١ 01 ارخاهئ هنل دباالا ءداؤعمل اكدر اع هالبب هليل ا دبعزم : امكلانتشال ل اتمالتلا هيلهنج نا ةلمملازع

 او“ رب 0 رمان هاد عز عد تيونز ا كب ذرلرنبل عشا شا ناوّوحرىلاهل نق ه نصف ناف همد مخ امدو ركن م
 ورا“ ىلا ىلا 2 رجم سرو دعا صم 27 انزهمنيلطزع
 | ىلا "| ” نفيا ناف وشن زمغإ ارثشد همز, اًمدو نإ خا هتل دبا ثلث هداوع َكلْؤَيكم ةيليس ليل اا

 000 سو م 0 ةايطم زل ارالَتلطَعْش ادِبَع ىفازعاج رجوشبلازعتماننازعدئج كوت جوى ابشن ناودل |
 5 53و ٌْ | نمي نملازعقيب رعت ةدلا مكر حالا نهانا انوكتنال لاثاهلووونعمان كت ةنس نيبس داعم ل شابك

 ينال ان ةكسنيتس ةدانكتناكاطركس ظلام الك داواولوتب السم هليل كتشازغل اهل لَعَسادبع ف !زع هيب
 لاب انصاضميزعمكنلا كن اكاإعملانت هن ادمحوصااذافاهد ناكاييرخيالو يارب سي ناناهلوتاملك مف |
 ةوثدةه مد ماج اَمحَوْ يايخاهل 'ملاهتشما) دبادحل دير َء همكم مابا هلو زم ان العض ادكعوبا لام |

 كاي سزيرل ةرشدوامدتدارعسسد اذ نبذ اهاذ دبيضكو كاظغ ثا سبج لعلام شب زمارخارعشس ينزع
 3اس وتيالا نال اخ ملف ةباكشلا نعرف طش اا اح نازع  لانل نب زيجيزع هئلشلا |
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 اههناصارم لوقيودحا هباسيولام كيل ادمل لوفي ن اىوتشلا امتار ةياكش اد ريلو قدص د تورز انيرهس

 ]بن ذوارنملا بحسم ب انفوغد ىولالسحورجرابل ايس لوقي ناعوكتل الوحل صير
 ناني لوني لوقا نلمس اركان لنعمل ا نانس نش ادي عطاذحل ادا ينازعد ]ار عديب زر عطع

 مهضوم هرحو نكد هيل م انيلهف نوزحوب ف منن ل شف ل امدِف نورحوتو مرض هرحوقهو دوعض هروب هناوخا نذوب

 اكئانيتسردع هنجوتو ناجددرعشعيل فرقد انتحر شع كل نبرل تكف مضر حوف تاس مل هبانتكا, لاخلا
 هيلع نولخريرساثل انذايلفركد حار ضم اذاراشل هياهسحلاوبا ل اثلانردوبزعو + انرمل ادبعن عىنيعنب رعت
 زعاانسانازعلوزعةتملا كمل واعجْلْوأ ١تيخم أ ةباجتسم ةوعدروالادحاز كيلا
 موو موف ثجو ناذ مايا ةثلئْز لاذ ةدايعنوكتالعن يعل لم ةدايعال ل نال اياع هش ادّبع ىف نع دب امعا

 اكمل ةددزعض تعد نانرايا لئن يتدابمل نب نيكي نادبالؤب ن أي هل بع نيران ةلسل انلاطاذانال
 قحلاتمساشل ان ىتسو نعرماعل إف ل ماض نبل ضفل ارح ان ىسؤ زعم كك ل نط سدازثالال مويو موه ةدابعلا
 رفجملاوبزم: نعرخومدوخهيلا احر هيلاو وضمير غم اذ اشنلا |ههيلع ل نفسج ىلوم كرخا) ةديزوبا
 عيلافانفقوداونتانل ل اًقنددوش نال يز انلتف نوئليز نإ انلل اًمفَوبرَطل|ضعب ذرات هيلهرفعج ان بقتساف
 ٍضيرلانانوبلهت ا'ماذ فانز ئشاعمامانلقفروجدوعءطقو إيطزماقعلوائحراواءلجفسو حايك د حا
 تالية يزعلهسئعةتعلا اكتمال اذ. نخؤيانمَتلاب اللا نسب هيلع ديل ضدا اكلات
 هلنعزم مايل! اهورعادذ' عدل دعس نارضيرملل ةداّعلا مامن اهل ايلع شا ابع ف علج لع مدا نبى سوم

 ىلتكى ومب اَوكوناجدو اي نكاونلا و تملاب كونلا أمي معجت ضرر العتش اكول ةدانع تاذ
 رضدل العنقري عيتنا ةدائسلا ماراتالَءش ادعوا ل نحل ازع ناب از عدوي زعتء انسب ازعد يحاك
 لذعإجاداوعل امظعا زل راسل دنت مانال انش إل عهش ادبعيل اعز شالا زجإع كه بفعل خداذا
 ةدايعلاءاننماتلرإإ ل امدكلذرل اسود دبريو كل دج شيم نوح ن )الل سول افخ ماا داغاذازل مل امتا

 ساد ازعرانسْن ساد كر عةوزفل انبازَعّيارعإع كه تهب اى >اكإ لح هيدي ىدحاديائلاعضبنا
 قش هنال كقول زنون اراب قاوغل نايمة لسمدا ان قاوفر دن ةدايملالايًلالع
 دنع وادرياعلا ل اطامدعدإ لاو عمفل إعايهضقو كيدي وفنيدامو للغد نتا ] يصف ا اهعضر, ةمنوس كرت
 مِِِْلَعْش ادعو الثلاث ةرمعنبف سنع عين تل كيرع ]عن مساثل ازعل خب مر عدجازعتجأككض يملا
 ةوهشلاهيبوقرانكتال كلذد نيب زكتلملاءاطد ]شم هءاطد نان لعيب مل ايل ذل ارث دخل ع كرما اخداذا
 نيزعتءاكض دما داع بوث تقم :ك«الملادينينشاملاهباناؤؤرلابةيبضتلاو
 اذافاضوخة تلا ضاخاسومداطن يؤم مجال انساه مَج ل رع ةزمجو زع ضع نية نعل انضفنبا

 نال قيط نولوتيوهرلَع نوجرةيدورل نؤمختس كلام ىلا نيعبسهب هللالكد فوض ا!ذان ةمرل هر جرلج
 هن | م واذ لاذ كال كاعج ضيزحلا امو كل ةتجيلف فرخ ةزحاب ايل ناكود غرم غ اشم اكلاتلا ةتمباكل

 لوني ل ياه نعجن مدل ودي. زعةبقعنطعنعلا ضف ن ازعل همزعتدعلا اكاسا حني اهذ بكا
 هلة امة بص/وحاثس ناكن اواو وحاحايص ناكن اكلم فلا تن ئمٌويهيلجإص هضم .اماساغماداش نم

 نيؤمانباذ ثلا هيلمش اد بانعراني نيف عر كنرازعل نذف ناز موسع ازمعأكهنحباةلفج
 نكقربلازعةّدعلا اك يتلا عينلا غيور ىفهدّوصداوعلازماككم هب هللالكو هدوم ذ ىلا طنا ىاًمؤمدا
 ةكتللإرمافل ريس ادبا هب ل الكد نييل نم ارماني دانيل اذ[ العش ادئعيل زعل يا ناؤفصُرعومملا

 لملعب يسب شرم ازيانل تولص فندي ونال نوربكيو نوال وبو ل قيد هيف نبل هلحر نوشفي
 دبع ل هيد دبع ات ةعارثلازعاهبزع ةذعلا كم ةدابعت يكد او تؤلاص هكون نؤناي



 ةةشاونعلا هي غرس اذان كلمت لوب عيننجنوح هرم ذ ايهم ايدام نبزءامب لوطا كلم

 مالتنإ امش ادكع نإ عمد نازءدلا ل ازعدس ار عزو اك مصئحدل مشب ناكاشس ء دام ناووبيجلا
 هادم فزعه انج هم زعمزهم نير ازع مام ىزيرسينعزع نويغل اياز وكلا عوفلا أك داذن داب هلشم

 هيله رع .ىئاح انإزعناذمنازعرج |زعت# كف ءوساككمهب | لكفاًمضيم دام مل ارا ايلع

 ل! وبخوف رطبا مهي كو! ىلاطت ل اغفرحال ننضيملا ةدايهزسنام ا تراي ل اهنا هم وسوم هيوحانانف لامر

 يما تر ا ا
 تادصاكت لل[ ام لعدم أو ةتح ازباب امم بالي ثيل نالان ايهيساباغنزمداثم
 | هيامهئ دلع ,ةلشلا وحوب لست كلا هنود لاو المساء فازعدس از جة ارجع دا, لزرع

 يعج الزم تلمس ادمابانلام لا داع يبيح

 ٍج هاك الان ليلي نص نمل نول العذر انبلابدبدا نيب الميسسبزلا هول نازادبستا
 أ ثانلذا ل ئه لع شارك انا هو ئعمسل اهلل شنب( ل نعمان شم معو سعي طز #تببرل انمزب مانشم نع

 اب نطانيإ تن بنوك فنك لبشلاءايت)ستفل امضومرل هير تغ اذ انلاذكو ن1 شهلا اين ووجفن توتدمالا
 | مهما اقامت وئلاتمو هديطغت كلا ِضصتلو نول !ل حو شاى اناماذا ند [يوب نال ولاحد دست
 ا أ تدتعؤوتل اووُم اطل ادصدل قمإءبلعل انام طل َسدطا لوس خد روع نووي" ءالانصإر

 ظ ْ ' كلك لن وجو هبلالعورعش|لذاورككملا يلم كالا ذر ءذاذاركت انة لاءؤمجول اف لل

 / ملال: ريشلل اقام جور عز ذهشافابسدافوضيلاذانل ني عزلاوفلاب قود يفيض
 | ركذ ل تاِاِلَمْس ادع فاز عميدؤرم ةوشم ازبار عض وع مزبس اعل ازعبو جزر! بتي هيلمتتجيلاالازئازعقيالك
 أ / ةشدلم دول نضل دن عزل امي ناكر تدلل هش شالو جاطصازم ناكل اخ كد ذماديئسُوبا

 .ةقااذلا اس مام ءلمَعالة لسا هوحوب] متسلسل كيل اسهجواذ اولادهم تازفءال هم ىلا هوامح

 هفليتمات :كلاذبدالا هنن ذنب اتقتس(ن | رنبزاطالارمأب يسون اكدفو كلذ نؤلاعشبثاطم اياد
 | عزتف»للا اهم ءنيذّل يماثل ارمناكرتال كلذو هع إزغاعدمورلَسَو لاو باطسإَلَص تل لوس ده تلاإإم
 | ناكدةورلوق عزل العا ه سبل ءالصمللا ءذل حان اقنرظتلل ناكل ض ناكوماناةكلث حمم عر مق من اكىآ ثلا
 ةسللال ذب مأياتاءلماوىواثلا مالكنمنوكم ناورا تلال مانمال !مالكن من وكم ناضل حالا هرعامويكجبودا

 - فاكر تفثخ) يلت رم | نيعملتاوض نكي زبين الدوس جينا الا
 الح تاور كرا دعوا لال نانداهشدنتلغ نوب ناب كيان نحال لليله شاد يو ازع

 نيتلبكا) لل َِعْش اوك لازم عزز ازءرممحو إكرام رنعجو رعي زعز زم ازع ثلشلا ككل وسد و دبع
 كلذد كي اتلايلو هجر زال يم ثنا و هلالوثسو قيعاناتومزتلفرحتد طا ارل ال ثول اوكا وم
 -_ للاي محي زعةراقذ نهتم / كة دع نبال نبط تنال دج نقع نوهت

 ترهيم |]ِملاهن":1ل البكا اتداالارل ال حرم اناملك هنضلف عزتل اضم ]را انكردااذا
 ْ [ضصوا) انو هي لا َنيملاذل ارض د امِظلاْثَملايَرَوَنْهَس امَوْهْض ”نيضرالاّت و عبس ناومتلا

 | |( انمنتليل همن ناطاذا لَ ش ارك اليف هثمتنل ثول روتر كع كودو راع
 - ُخَجَِلسَبارَ مَ ماقل ارز كح نعد ازعزج اك للام هع ئالاب دخلا لناس
 مد]ءار ىرب ناكر ثوملاذ ةيركعانط كان كحل ل امل لوم خد ذا بارح دعو مد نعاكل ان ل لرلاع
 رلاثال افجر 1نلاقرن ذل كيلا متر اوك ظنا تنل محول انلل انما لمَ املا مطَمس نكد

 السادس يضع دمام دونا يع»

 ا
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 |ةنيوطازم انعاش للعهش اد بع با فو نمجيدخ يل زعشاط از, نت ادبعز طع نب /يزع ةربلزعدادنب
 |هيلعددّسول يؤ عن اعرف أك ه فن جو ح نيد ؤرككتيوزتكلاب ىماب نم هنيطايش ن نيل ا هيلكوال اولا
 اهات نفلتل اك ىرخا ةياذر فر اك اونو هحش الوسم اتع ناو شا االارل الندا ممول ذوكا نوم ميفحاذ اخرس

 | نموضنلازعزيئازعدح زمذع أك مالكلا هذع عطتني حاد َباَنْساود الاب داالا,لمطدنتداهشلاو يلا |[
 |لنال تإَ يش كتم كلن |خازبلايمل كتر اذيا هني فود ل هازملج زمام رشح زم وكلا نال ني دداذ
 | نيل ان نوكي ناالا هب منتنيال اذه نائل كلذبدهشفرل كّرشالٌ د حوامل الن ادهش لة كتر |

 :!انيلهشف لبر مس اضل ارضتنملا مانالاو هد سئمذ لخاطر هيصداَيلَع نادهش المخ ن تبعة شم هنإركرذ
 | الجر الجرراشملا ميلعا قالا ل ثيمس من يقيل عة نم هت )كلن نوفي دلنم نوكيو كلان عفتشتال ك نال كتف
 كلذدع ميتا م معسنفل ناقش مز هِبلَصملها عرج وق ناز متل ابل لذ ناتي لع ل كدت كلزيواف
 هللاسد نالاذ افون ةميظع ةسيقم اة دضارقل هل اكك امة اهنبا كور عيككتونج نكت لطف انسح ءغ از
 كاما ناللف تاطفاءل سايح تمل اوت نلف ثياد كل نايل انلئانمد كل ةف ةليللأهتساد يور ٍوسفنب انسامم ناكو

 عيال نيو فاطم او لوضن اذ ل أب كله ان دككك ا ذالواو كوب هنتل نانلكب نو زككو لل اشغ ثم
 لش ادعوا لاث لام وفعل زعيساقل ازبش اد زع مال نم ونش ئ,ازعه نع ةدعلا أكت ولا لعنرهوني
 ىقازم نأ يباكبا ايه دوز موال انصطا مدفن جيرخ ذم نوف تان فصو نثودباعناول ثاورشلا

 نيو ماناكل انا شلليلع س ادب ازع حانشل رعب ئمشالا زعل هسزعةّعلا أك ءاماك/ مازعدب نورنا: |
 ديضالاترو عبتل ثول يرمش نام ملنمل !1 مل اشاااارل الل ةرل لا ثول يب) ه/زمادحاعفحاذ تن ليام

 هيزعت ما اكساب كيلو نيلختمذال انضم اهلافاذانيل امل يدهش لحاو مظلم ايدام ينبانيوعبتلا
 هنلصش ا لوسريلل اًهنوختبوضوشان عفن يزن هلخدل سورا ادهَِعْشاكَصْش الور نإ تلالَعشادَصلا
 | تالي ضدالاّيدو بتل اناونتلاّيرش اشي ركل لجل امش اقاذل الم يمل ل اهشداالا ل الل تراسل ائربلع
 ملاتلعشإ] ص شالو برد امال امخَنيلاعل ابوس دي اومظمل يعل ابرد سن وح اد ونسب دكي نول

 :للكلا:نمددحلاةدعزتلا ذره دميتفلاذد توي ىلوضتموشد ن ايدام نت ساعنل اش زها تسد
 الجروخحلا ننام ماد نزعة بلشر انزع شاط فاز نتن ادكعزعز ثاني عزمت أك ع ئه ااناكوم
 دماثإ حدي اصانمساث هعمواّسورلاو هيلع إَصس لوس ضهنف وللا هرعضحام انالخناشالوباناست ,وللا

 ثدي ام ثبادامش/]1 موتا فنار تان ان ليال تحلل ا!زلهرص فكتول الاس بلان لاث هيل عرغموُم
 لال وألقت العش !] جتا اقف داو ل اشغ كنس برهان اكان ل ننيكاداؤسرارنكاضايب
 لبعلاقاقاندلئاساًوحّدنع ففخ ثول انلماثل امن هيلو نل اقف ناتعاطن موس ملَصاد كيساطمنم
 هاَلَصش ا لوسول اقفال ال امن كيل ليرداناكانهتا ل نريثكا داوسو اريك[ اب ثيارل ا ثباداسل افذ
 تطويل كلا ازهر وتنام ةونحاذ خلا هيلعشادكعوب الاخ كج نمل شارف[ ولائبع
 ناكر نافسا اذ !الركاوماوهل سول اذ هيلع[ سس السل ان كورل ةداتكبننلاب فلرتعالا نالكلذو

 مم :الكلذو لأب هنو لنزول انركبايل ةعااثن الع ةداشلا ننهي ةتجال خد مشاكل !الدمالكرسا

 !©:نلإماَررل داش ]نع الشام قراثملا ل ةكي هنهبان لعل ال بقيد هبلة نتن شن جةلننلاءونزع
 لةمللاغدل ورمل ا هئِلَدْشإِإَصش الوسخ فهن تا ىَدْل اهم 2 لَسوبل اع شسإآَصس الوسد دهع
 اهللافن طازه ل ساردذعو يطرد هاذ ]سول اؤ طش ص لاوس هلع داغانملور در رلذ مثلا تامل اا



 -- 1لوئراهل ل اذن: طحانب م كااظفال ماهنض ينام ضارف اهل ل اطتهنلأنامه الو راين كاب اي اانهازم

 ص111 وفرد مشل اظغهنم نشرت نابح اذان ريلم

 ةزوتشلاوغملاا' ن٠ اناريكلإ مم تسلب م]ضارعكل عوفر لم لانش االنامل

 هاب اوم تاس ل
 دهن الث ل انراشل د لَمْش ا كى انهئدإلل الزرع ايازعاشولازعن اذذالا ]كهف نائن لل ملاهمترلم ا
 هزم |ككلم ن1! رانءولف ىالصم ىل ةفولح ال اظن عز: ل عزت شاءاو ىارلا انهض ا قذ هن ىردنملا
 ىل بف عز هنوم للم عا ذالك لمشاهئعوازعن ان نهض ادع زعرمفنل زمزم ا بسينع
 | هيفا ناكىذل اءالسم ف سضف عزل لم تئ01ذ ال ا6ةراذ ؤعتسرالا بي أك يفؤصي ناكفذألاءالصم
 اقنارسانلاهال لو تال لطلاب لاذ ارهاب توزعتم بيراك يلعدا
 اهيل امر خد وس اشم زل لونقائةاخزما افلخض شارما هل انلفرقفايقتتَوحْتناضلاو كين :اردنع
 | حايلاطكافاشل ءانماث ثرممنر كل انازنل اويل دنع ارت ثول اهب لزناذ ان الهمناكل ل اً غمجن بوسي
 اكونيال امج اانا دن وبا م لتعم هنحان شلال طف ثوءنبوكم دسار
 ضيا ساد كيت ال تلاوته كنان رو العزم دانس رعووس بزعم ملاوه ار زع

 كد ذائتدك5الل ان افق نعوم: زف كل ةرقبشلمإ اوفاحاذاغهضن لسا الل انح.ءول ادع ضباج وق

 بفن دونم اخد نيإ هما زج وم ازعاجو نعد حازب يع بيرضْءابمائتازس وفيق ناي
 نوعرهدحا بنر ايلي نس ابالو يقلل ادنع نمل الو لافي ارفالل الت لع ادع لا رع
 :زازا هتان هال (غناند اهتم داذا ناكت ةيحان ذر اين محو بارما لش لاق ةراظذ نورك ازعركمملا
 كارا دش نفع بمال ل اوضاثلفربلح ناضل حذططعهسم نو احلا ءذط د نوكيأنفعشاوامعض

 | هيرو كان 0 لا نوع ع ص ع حو
 ارضا ,ن هله صخ جرخوزخ ةماغوزخرطموزخ ةبجرسلو لضم هيرما يحيا ضئاوُمادط اق
 أدوهردنحلاودهكنازع بش نية موعدي يؤ زمدمس بي زميل لعبتي مالعاوذ عير خزم

 انفي هتيم ةزلا هلة طغوهضضوم يدش نول اءرضحا لف ءدنجرل اجا لاعاد بعوناو] يعل
 لع كَ صرخرأو هللا دلال ادهش ازتكلا ةيشاذ بكت ه نفكباطخ از غي

 لاسالاداعناطنيلاوبازثدسل هَ ناكر اث ىداصنالابخمبازعناينلا كس حبو ضم
 الاكلات جتا نزار لش شاادلان اثات

 نالابإ لانو ملفاهيثتاوتانقّسنلاامان.ئضسلال ل اقياجيدو ةيسنلاد لامير لام لشعب لحارنحاذاوا
 كلا ذو ملاودمزعميبازع زائلة هكيزم:ندنا أك ادمان رع ضنا هناف
 : ءايااذاهتاشاوالل انحدوغملمنمؤلا كبه شالو نايك ادم كج لع هللا تع ىلال كم

 دلإت/كَبَعَمْساَء كيب امالارع ث ب ىئزلاوفمزتالمما لو اي ْول اء مل لوقف كلذ دنع عز حو وضم
 سن إو يوم ووسام وب عيبا وجي + جل

 | كواظوةلال اون يشم تح اوتملافو نينو ماو ئالوسداز )ل افلا مهل قزم ال اوان لم
 ضار للوجراهببز ماء قعملا شلل لاهم الوَمْف هرم لقرار اقف فض لاو
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 يتلا هيي منازع انيؤمل نا اهقزع للا نكون..للاةزشج لعمل اثم رهشن هناا ار اكمريلع شا ماا سر اهطالا امام نع
 اًيبنالل نال ثوكلمإلاطن نيت تنل انبطسوتسدنمالازس :زربلب فوم ىفالةعباكو ضعى اهب كيا ماده اثم

 ركل اال انك كلذوصيَدلتوةضح ةيتو 323210110111011

 ىضتقيو نارقلا مرسوم اكن دبل ابارخدمب يورلاءاشب هنتي نالال د1 اذطر لوبا ذ قلاب ايرعكو ترحل اذه فد
 لا نيكس نين عهبامصاضعبنعلهكيزعة ذل اك قد ف.جارخاو قتلا عازنن ا لالتسالاد ونسى إن نانهربلا
 هارت بأردابالا .ااقف هضندوجينالنل سف ءكماذ لا نالفب ارانس ا لوَجلجترلزعتبالعش ادعو بائس

 لئاشلاد ارا ل سب انينضايب نكد تو لانتش طماغنىربال ايدو ن منال نفاشلثو انس هنوملنعت داوي
 ثويزنال هسفنب دوج ب امهنع هيكل نعرابل نو لش كلم هركف ربعلا هاا ل اداينخالاب ثول امدابخالا زهرا

 هفانانلل ذو فرنالا اننذل انمزسؤم ذي انتل الع فد اعلا 1و باول امي ايد دعب ثوعامارنال هسفئزما ضرب

 ريض مكاقانزس اهانذلا بضتو اهل شاع اون زمهناكمىل ارظنوحءاظغلا ل نشك ىلاعتو كرات

 ةق/!ءاعيام تعمأو جرفلانانطركاتو ونقل اهنالبداينّدلابعنما اس نوتبد ]وزع ادنع امد اضف

 نعشاإ قيال ه بتعاون المها دئعوبا ل ل اةهيبازءهبضءْنت طعرتلا !فذنزعطه سوه ةّدعلا اكرفاكلا

 فوه |ئاذه ىلاهضن لس ناالاهنيع هيفا ىربنازيوركدحاز دامو عنان مالا اذهالا ةَيَسلا موياجلا
 هل تاغ ىرب أد نط« سفن نعل اذاهش لوس نايك لقفل اسان | فزض دال عمن اكو كك شدي د دا املاء دي

 تادف يايا جدل 0 دعب يمول اما قمشع ع ضب

 ْ راتني ارنا ذاخ تامر 5 را
 سول امل 00 الوم اهر ولام نآلخررمنل اناًئيش نالوقيبل تام 5

 1 اسر هيِلع كف هيلجردئعإ كاع ]مو هسا

 د دار عانا باش ارواب لوففهيلَع جتا ناالع ع موعِفلسَو الع َصس لوس نضهن غارت ننكر نا

 سلوي ل قش اما مانه كانذ هب ولن انلعَلَجوْرَع : شن اراك انه نال اك مْكنعشنال ام لب كى ايلا

 ماما فالم كلذ هش ان املك ين جال خال اخ دايت اةونحل اذ ىرشل مل َتوْتا نطو انهم ىلاتكللوق
 كآباعبد نايت بلا لادسيتلا, قا ديلا:تاشش تان هظددامناك ماظتناافتددر يذلا ن أمي
 هنيعوق لاقي بولطل امرفظلاور وسل اوبر ةلازع هيانكنيمل أ ةرّتفد اخ نزحت 'نسوآنلاعم عمور الرولة لشنم

 ن د هيلطارل ازمئا ذرب نيتول ام نالاصتماهمدقع ذل رخص ناثنكيذ اع نابزولاو متلو ركل

 كوسوؤراايناب ىل هيك امام لهح ابل, مدسوك انا , انقر دافيو ك تعول وجود هذاذ اءاةماثكلذ نائف

 ' كلش كؤيدزاذمكل سم ءانل لوسين كرفظاف عي فانك اهنتساءاساكشا

 و وسر هانا مالكلانيبوهنسيز جا ذات العش أ ادئعوبالاذ لاك هرم ىل انعراغندلخزعرد 000

 لوسر,ل وقير اهثزعزخالاوهنيجز عطول ائاعءْسالَص كالوس للغش اءانث نمو بوملاوباعسإٍكصْا

 كلوميضهْنح املا مايل عفن :هئمنسالتخ فاتت كاماناو كمان اذوهنوحرتنكآناما لسور اعِاعْسلَصْشا

 قافسي كلذ صفين اف لج اهال لوم ةّضف ثهد اهف كلو ايل املاك اثددز نعش ناذةّتمئازعكلننانه

 ةلإنحرحاذاؤ اهي تكاذ ثيار تانمالعل اه نه ىان ىرسل اهنّيع عمدت ودارت شطمو ءانغ ما طتو هندبج رو

 هدا اذاتهبلقيزمف هبلذتو هيمو ملت ةزالار اند نمحب اوه وميلعضءاكاهبلعروعتف دل ارم
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 :اذفنو لمزهغتاضرالا ءناط ن اهلنا قش اهنمنعنسؤل اطمن تاه لافرق اةطغش

  منظطمنمااذانرلعتن كنيلواذا نان هل دجوثمتثناز كانك .ههلرمرال ال لوسَن جرمؤمدإ علي ل عاطب

 | نييك [ينلاففاطم ناكر شل للم همساب عوير ااور|تليلعن نسوي يمازعش !ءانن يوكن أيس رسبت
 | امذاررانين ل ملغو نمل اعترلاودفر دقلاشب ناوناشل | ةبز ا هيما نيبو هنيب نوما انزع خالو هن
 ١ لاكتدملااءدشنىا نديم همذاقئاامدنء از لجف ل جيزمة دج قتا) فنى املا تقاوم تو
 | عمون واوضتف لف ٠ فوصلا» :إم لفو ثم ىاءلثي واذا هن.اوم مدني قاعي |غ ٠س مقسم! عطصومشح

 ا أ طيلضنانملنالور بانها امازض تار انج ن ديكس رعت قي يركؤزهل اضفنا زعو بعز نعزيع

 لم انكي ثضمسال ان ثءديطسف هنوعلنع هئرضحن لاقر باس نيابر كالا هبسحا الو ايه دح/ررهف ثائخاو ١

 لوو عسانا ادع معادعت انت سنن ا وس هي طوغس عا وبدوب
 | كفل اثوءدي طب كلل ا لوقي هتممهؤشىانمول ادنعهترضئنل )كاان مفرغ ال اطف هبلالسج
 | ليسا ثلالم لم ناكو موندغلنابخالا ايمن فاو ءاد شاد ءارهش ومان ات ةيلعش اركز اان
 ! ءاضايب نو نوضخلاطسب لوةوضملق خفايا ةيدد جول انتيك اا ابطال

 | دفزعدعازمتج اكدهولعش ادعانإ هو عتاهكلذ ام هبادسجيرخاناكهنالكلذ اذنطام ون شاراؤس

 | نون نا مفي شاوككءلبتشا هركتسلوجر تنالتشاراب عممز دس اثناؤم افزع الس
 | , كلنناكاذا هّتال اة هقلحىلاءدسب ى داو اذه هن غلبت ن الا ؤعلا نقور ورعد اعربواتخب نانيبووكدحا

 ا والو ضل امزعهنم وندم نوال ]حي إتك عطوْذَسول العرض السر ءرعضج نحو

 | يدهش احين اكاذط نار ايلَسَولادثطع لد إ]َصس الود لوقو هجحان كيب الم !انجصناكانم تالا

 | هنونرمهوخراوهحافرلوسر ثيل ماوملوُيرو هللا: ادي ناكانم نائيولانلا إن لوفي لوس تبز ماد

 :لاناِمَتلا وب اذ ىركلا ّيصعلاب كك كنءارن انا: ذخائر كاكف نذخاش ادبعاي لوَمْم ثول اكلم

 اداضالطف رز ككىزأا اما ئقدص لوقيف بلاط يللا عةيالد لوقف كا ذانمو لونين م لوقيخلئت شافو
 | متزهلعهث اناولص ةطافو لد اوس الَمفم حاصل انلسل ارشد ا هنكروادتفوحرتثكىزل ا اماوهنسهشنا
 | أ لهن ل رانلزيطنيدزتكل انا نين مك ذاع اة زسطوحو ةّتحازبننكم لوي اففرالس مدمس

 دي باو عسب وموسم ازلمزمءارفص

 من روب ةئحو ناجرد جورب ثنا اهرب وعلا ةمون لد اشيمثءرابززعو هني نعررهش

 ١ ملاعق عمش ضو اوني مم نم ظفار عي ىو تانجف ذل اند
 دب نام نعت دصجتتم وهسه تينبصوو ومب مو مب انمئاق ماتاذاف ثيل لما

 ةزيياناغي توسل الم مزمل سناوماَشيرَسَشس الوسرلات كلذ حاز منورمل ان ةريصا ل اكلم
 ملتلإء مع نول نال مو يحد لعو] تورل اخلط إل َصْس اونو هرعغج اكل ارضتحا اذاول اهراس إى داو كنيب
 لارلعسِإْلَصَم ابل اوهيوه نع ان بل[لمأ انْضْعُسَناكادَص ناش .لوسراي لوقف تلال ولعه دف

 ع مزائازط نائول هامان ل يح لوقو هففلان لوس ثني | .ةأر لوس و شن ا ضع ناكاذط نا يجإْئ اسو

 | دخان ناهردلاكتثذخاشادكع اثلوُمَن نوفانالم هنوئاومهب فنعا ور شقباف لو ي] هاورلوسرو ها

 |) | حفلا انف فاةمبازعو بلاش اضن اةد منشن لون وعم واذ ىركلا ةيصعلاب ككسمتكئار تا
 | ا سس اال



 زق مضواذان وربى ذاتي د. هجدذ تريم لكن الطيش الث دربلكو مئافنيعالس هنن تم كب لردع
 ورع ف رطل ميدطت دة .عيشلل كد حاد كادر كنم ىف عمي ابالطخ اض (ن | اهبهلو اهحضنمِلَسل خس راثت بونهيان

 يخيزعشلل بيزكءاهفتس اكبر كامل! ارح تعاد رسل اول الرشح: طغل او ةشح نال ةايتلاطابنغالا

 قةمجيرلاورزسإءل وفل ب حررلاو ةياغل املا يجر قذانا سو ةيانكل انللث مفيش |مسفوي عيشتلاو لش مريلعةالا
 : هركلاوديكلا وممن انسدل مهلا ءاني كت اكن وال حد مينايدا غن وكيد ىانولطبل ابا "ر جيرلا مس

 قبقنعمب كرار يمح ازباثللا ههلاب اماوهو ذئاب اكك ىضم الالة مج ىف زعرج غل ةرمض ذك واعهتسل ام اوصال
 فاو غل اوعبرغح ارءنبتلمهملازيب,يلاباماومال|لعشايشل او نذل ف ةريصبلاوُدَصلا حاملا ةلب اشم ثاصلا
 ناكسيئراز عوام لوجيز مر فنلازعز حن ازعدج زعزع كح اذدالاب اب مالكلا اذه حرش ىنايواظوكأر لظوطاسلا
 الاولويات عع اعذسالاذبابعزع مين اص وخدم تلي وةك كذل نءيجلادبمزع
 ثْهتوملذع ىنانالاو جلع ؤمفادبادبجؤبحيالد وكي ثحرتومدنع نئارالاوضجب لع ثومادبادبع خضفبب
 هنبه عاصي شالو هاد عومي نيب نيمار ائِإَءسإإَسْش الس دورغا العهود ل انخبحج

 مالتلإلعشادكعابا هي كعمل دوا ئيزعصدنازعركم ابك هنعدحائعت اك مِلَعْسانازاص
 لبجئلعراما لاف متوسلا كر ]سورا َصةِناسمدنع كلذ اًهن ثول ادنع هائيععمدت تيلاذ.لوقي

 لش ادبص نما رعت ابار حدس اوي عيمانسزب از عدمح كك وضيو كلر هنبع عوج هبعيانسوومشلام ىر
 ككاملاما نالفإئدا اذه ايل انف نول !ءلم هانا لحاف ثضواخإقتل (نالوقي هنن ممل انتل الع ادع يلوعع
 تالوَجِلعْس رجالا ممسهتا ة بتعز عناب اك هنمدنمانقف تنكام ناوين دل لا عوجتلاوشوهن ل نوح
 هل لوَتلَسَولاوهلَعْشإْلَصشاَو» ىو اد ىربانك ألذ ئلعج تلق ىارهردص ىفهسفن ثقواا]متلا

 ىفذل بلاط انقل عانانوةفراشل لع تلاظ فان عىرمال ارث اشالوسر اناس اهلعسَلَصْشاوسد
 و ثائماّربا انه ىاداذاالل ان اينَدل املا عج ماذُص يس ان لزملح) نوكيإل لق لا مويل اك منن انأ هبك كنك

 طرنال شالا ذا ا ةوصح لف ينشبلا ل نوقَساون اكو اوئمانيزلا مل اهتش اوت نقل افكلذتل اةكلرفظعا

 ىلاؤيل دعى اثالفلتعاو ثاثالاطقانش ىادايونملاوام دمدتجرال اذان بوني ثامادب ان أيمب هلاناثلكا
 فيذش ناكواثل طبلجٍ هج !راطخ تاكل انروفمي نازي انجل ازيزعل دابعزعدإ نع وهزمةّدعلا اكايلنع

 ههمشل ول اناهؤ هرلموغموُم اذان ةّنسل اوزولتلل ةدوعاهيلع تلخدف ل اف ىر ورم ا ة لني بح ن اكو قيم الك ب صنلا

 ترودارةبمكلهتروهاو ةبعكل اتروءادشادبعوال انفال العش ادعاباتللا نب ثرحات إعاب كلو ام لوي

 ذناازعل هس اك خو هير ةفوكل ب ةيرقوهوءاذ حملا ةدونم جراوخنازم ةفئاط ةيددر ان أي ةبتكلا
 امامال لقد ننوركدجارشن ثمل اذ لوطي إش امام هلل ادّبعاب عمم لام َكاطل ادن اد نعناع, دانجزع

 كه. زملهسزعم قمل كك مانا ةيلاف عَ مشالسرل لاش وهنم كساد شف ونزع الند اه زير نع نك
 | هطحيضاّيدي نانوملاهرمضحاذ ازمؤملاة يان الويل لَيدج انا كو تعمل اذ زجل |زعل يضف انيلييّرع

 تلال شمالا يدفن جوخ ذ وكيت عم دل ا لا
 0 عركردا : وم ٠ ءث واس اا هرساو .٠ 0 5 _ء

 كرين عل[: عقع كري فن ل دبرازخارضنهيتمل فوزا بتاج دشلا ن رعب ارشن إدا
 لئلتل راش هلي ثا ركع يبازع هباطعاضتتن عريب نيدعتل ادع عع نسال ازعاج زيسح اودلخ

 يللا ثول وكلنا اخ كمن لام هءامل هم اضن أهماء امل ضب |زمو هامل مس لبحاهلداءاثل بحزم

 بجبوهو ءاقل ٍتيمشاو مدني نزيل احا سيلظَعام ىاداذا ةنباعل ادع اذا اه نت ثّحكلذ

 لهتسل لفانعناوفص عنان كه ءامل ضغسش اوم املرثرضحب تكيف وكي انس ىااذاذاءنقنمح شامان
 موربك يلاوموك تعي رفعي مهتعمس ثئدحك اف ئلعجر كل ءالَعَس اهب علال كلة ل ام هل حني نع



 سس ذه عبط مااا

 36د ذم رمل اك اذا هيلز مم نكي دطض لوي ناي اويمز تقوم اند ل ةكازع
 دلايلإناكاثالخ نإلمإ[رلتل المزمل كلل ادالذ لوقف نولاانللم انادي ان أولسومل انءملطشإ]س شل ءاثا |

 هناك للامن شالا م كلذ عرضة مس ان كلذ لوقان خاص زم لمت "الوب ناكرن لوقف كيبل اكو أ

 هماعبلا.ديب واد ءذطركد ما ضن فما نالوا العش ادعائ ام ممل امرننل نيدو ان مناوفسزعأ

 غادكال كن نوير رعز طن مداد جولخا عزم شنازءنيشح اج دعي ار عقم اكن رف

 1 0 عع وصد وبوس و بسم ادم وخاعك للشاب اذا: ىلامن لوقا تلاع
 | ممل هل لفل اذا هنا الم داشلالل ان كي لكس كلذ درتي ل لاف ىراانم لما خاَوحاشن تلا ةفددد
 | | ميرركلاهنبع كاس ءرعيومغ طك ابار انااا انمارمدس بفرع وسأكت يملا ةل زمنا كدا
 | | نيوؤناتنب| اخ اذطخاقياذد فر |ك اهب كبف ثار كلن وشو انء اضع كرشقناوداطغش سلطت و هنززج
 صخب اة نمؤمل الب ااداذإل تلاع نداشلال امي هنااا هش ك اسةيج نع دتشياداذال نالالثلا

 ١ | كالركإل تلون ةنازطانمل هرج مال الداؤب كبسحو ا اهبك بسن أل اهءكاب مغ لوقا ذيع هرععب
 | تضم ادعو طارشل ا دنع ثول ادنع رتب كن نطاؤما لكل ىف ه !/لعل الجزم ىلو نإ شل لم تداشلال نكي

 | ١ لافلاءللظ ف شالوسر انعتاوشااتارلا النا ةداههنقلمو ثاولّسلإ لم ظناخلازم ناين ل مهدي ثول اكالم
 هيلعوط[عو] ضي اند هنبعزم ثول |دثعانئ اينو! زميل 3 ناطتنلا نارا اي لعن داشلا لاني يملا

 ْ ا فاو زال فواد اةونحلاف ثااتلالوتل اماونمازينل اهش انيس الوق كالذو كلذ ل ]تبرع شابان ظ
 | | كنار لسهزعش الوف نع خا الوداد خل انجو مج ةيدابلالم زمر كة لاؤبلعشإٍلس الوم ظ

 | ١ قاما فما! لاوفانَسلاةزملاذ ىرشبلا لذ وفامالاظة خالفوا ليلا ذ ىرشبلا ول نوتتاوناض
 | دلكلو كلم غش انا هنو دنع أمه شب ثكل انعنمؤملةراشم اهئاف» حالف ]وزع لاساو مائدة اهيرشبم

 هماءاذث ناول ًماوناف كذ ى ايو اهسمكت ازا ع دعب احا ظ
 | فلعل زعع دببلازع دير مزعأك جي اوال اكلضةك ول اناَهؤءاجام كعماب |
 |ئج و ديس و اتلالَمْس اداب اسم نوقلا 1

 أ هيلمهئااضبرم ناكاذا نص فوصيل انو هيِلَم ل از/نوهت كلذ ثول انالفؤن دش نتا ةفاؤهجو

 ' . | دالزإعشا نوه دتارءاثلالو مف لولبلا نول ازموغل!|ثمركتمإ ولا هيجي مب نا ماش |ضغد زو ا
 | . | ةظاهجلا>اةنع اهفرصبو ىرخا اهدريو ةران هج اكجازعالاف ها ارشللا درب ديرات اكل ألعب ثوملا
 لج لاننا هلَش دبع فارملونعداو نينه ازهر عأكأاب ىو ةديادسوؤتك يخلد

 رملي سماها صم قفر انبول اكسال ١ افن هنن دووطَوهبائماز لسد تنولاومِل عش َصْشالوسد ظ
 سف عزب اافهانل اوفانرم ذاتزم ةبحانزرم موت داما عزجيفمدازباحودضتقان اقم ير عاو ويركب نان قاب ْ

 اويلعاو امرزونواوُم انور جن اورو اور يصون” دع ناف بندئمه صن ةاثل ت اكان طاق اناهانم

 ضو د موف ااناو ادالابدالو ردم كب ما اهبزع غال اهقوثس ويل اد ذمار نم اذ ةدوعم ةدوسكت كلنا

 تلاّقف اهب فد ف مايرحاهِلَعْس د دمام ةضوعن حو ضف ث دراولو م مسفناب ممر هبكو ضيفا انآ لم

 | ٌداهُس هل اهلَتاؤهدْدع اهِلَع بطادّنمم_زاكنافُهولَصل انيضاومل معفضيارتإلَسولاؤ لعشر سا لوم

 | مضار عانت نأ يوان دافنم شا ود قيمنا هائارل النا
 هيلا | | فالؤلازماسرل انها َعان دلال مامر دل يب ها ةنرتللعداعإكد اهلرجيل ناورضرالل اهيزعداههرشف |
 92 لا | فورال ةولَصل اناموأب مضل هم اورشر انئاَممِلَعملطت موك ارعشل رم ءالوهو نيطل امم .وس ءالونهنال | ا

 7 يو ظ هحلورتل احر المن لضفلازعداز ف ازع هيباًرجلم |ككىرخالا ةانلاو طال السلا جين | ا

 صح رس لش سس يت تت تتأآأآأآأذأذثظذآظظ22آ #خ- تتآذذ
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 زف سورلا) يلد هللإ ]ضمه وسد دنع ةنسح ل اهءل ئاكوراشنالا !زمالجر راسو رث ريل ]ص تن الوس
 ا ثومل انامل لان مؤمن |فوجا نجود ا]سول اطعم ]ص الوسوم ل ان هسا دنع ثول انا سيف ظن هوم

 علم خراط وص هئضِت اذا و نرخ دنع مدازاوفحال نازي عاد شُموفرنمؤمزكم ل اذانيعشوا ضن بط ليغ
 ذاثلن اكاد هر لت هبا :اههتس اكو هلجاهباثمت سالو ءاثملظ امتداد 0 لوقافرمحو ومو رار ان اسف لاف كلذ دنع

 اندتكلا داو زوتواوم اناولضتلواوعْزَجناداو دقو اورج اوويصتو هبهللاعنصا|باوضناذ ب محو ضن
 ]ف فصن نادال جالور طر عش الك ددم بط هازمانغو نجاد ذم اذ ةيقبو ةدوعاشي دنع نايؤبعزم
 اهضؤةلع ثر د قام ةضوعدسفزرخبقا نادرا يعاب قولو ممضناب ميل عل نال حول ل نتا ؤ دنع ث|ليرسخ
 نيب الور ان اوطاالا هل النا ةداؤش هنوكمدنعزمؤل رمل قاواهضبتيرحاكاوط ىلاطت انكي ح
 ىلعتللوجوتمل انلل مهلوفووتملا هنسسالاو ةوانساكازعاًمجان كس ملادااذا نالفو بع /وبعزماث دنعركلادد

 دلع تلا. دان هيئكتش لع طاولصنينسؤإلمانإل المش ادعي ازعةمدال اك كيضرانا
 | اره ن اطهئم شا ظفار ثجوانمشالوسوايل اطضاقجو لجو رش اظوكسواث قاذفات دا عج لسوملا
 متالونسداي ل اففا لا جذع وتسان ةوبتوبتفهحمد عتيفرائن مؤنس هَحَم لزنفاكلا حد موغيل لزتاذائ ول انالم
 دهاشو لد املكاورب احوكعيمن لاث كنمازماتحاعال خ دنيز ه ل اق ثكلقابيمجع ىنانضادّملذ كاني دجإ دعا

 ا نورباج ماكحل اندتاالا هل شم انما منيع عز عد ازرع فج عنوكتسلازجلفونلازع ربل زعرجا بت دوز )
 باضلا هذه لاثمانانحو ةلثزعللللع لةباش ل نانا ف ثراه سود اهاعش الس هئدحاملا

 ناكأو كلث ننوه اوف ثقتشا ناو نطو خيزربلاو ةرخال اذ اككل لعامل اناث ةلب انتم انننلا 2 رسول لع ؤ

 ذة ماش ذاك قبال هنا آمنا رطخ هال جاز مزمل الذ اعل الضجة .اهيلمركتي تاجر ايعؤانزسسلا |.

 كلمذئدانولا همضحاذ انتا تان انتل اتش ادعي ازعن وكل زعةريغل ني زعيبازمطاكة ض:بلا بكت |.
 | ةبقعزب 1 عزعلا فز زعنايقلا كلش اناولصن نمو مازعال يم ثرحلا كيرتتسا ام كلذالول ثول
 كاك عيمامالل نفي عرضن ثول انا ياعيك اذن كامج لئن العش ايه كتلة لاك ناو يرل نمر طاب سرع
 هسة وانا سل هزي اننادإ ملم كم باكل اومع كصل اجت اكسلا نيب نالخنتنالؤرنز رم ةاءايتلازءلنت
 مخ نول كلا موال, والورعش يل مازماس تلال عشا دعونا اهلا اسئمانهزعمئاشلا كيوم هنا
 |نعنلاسل اكل وذ يازعو ان عمت نوزع ناول وسخ ازعز تنازع ما زعت جاكت ولع ويك
 | تحول اها مز طخ كلن مها كتبامض هنكلولهمرسِضاًس واج نونوكيرمال ايار ل امن ثومل اذا ما
 لاش ثولانال هزمت اا هشادبعونإلثس ل انميشن ازعل ص نيل ضف نزع زمفحنيورجزع هيبازعل ع كك م نب
 الدال طبقن نكت ول انك 1 ماتطلع و دانتلال ان كي منل اقف ءاعل ثح اهلي ليي ةعصتل كدي لو نضال

 |ىديزِ ايدل نانول انامل اول ادَجَ اهوعدال اًمف ةدحاو صاس ف قرشل اذ اوضجبو يضل اذ اهضعبو |
 ادليلئس ياني فكه بلتركدح انك مدل اكعدنءانتلاءاشاماهضلوانةركدحا ىدينيدعصقلاك |
 1 دان لائعل افقوم هتومدنعزمول از عنقيل تول اتالم نال ارمؤمل اوم اهالى فيك] سول اطلس [لصشا ٍ

 هتلر عش الوتر وداشل الشسرمو تناك يو مبتلباروح هنمونريألاطصاووظموتبف لوازم |
 ركل اانا تطالوقرعوركبركد ذآ طول الكتير طا نوقزعداهتومن يجنن نقي
 هركتالم ا ندكرب لا فوتيذ اعواد جرجلوفزعداثلشوماقوت ل وقعت مسنإول اكل ذ ماين طنط ظنون

 كليا لاطتوكراطتشا دان اقف اد نكح ْساظ اهئصحيالا نانالا يجف ةدحازلءاشلاف نود |
 لماذ وتيوز تال ايوة نصاوحف مهممضالازمناوعا رشا انص زن لزع حاط دال نختيركتلل زمانا يعانولا |
 فا و تياول ]ليف طجصمأو تولاعلل نميز اقوي دوورغشبان عمركم ازءثوملا |



 ازا ولز ةثف ىركخلا 7ت. ١

 لل 7 5-2 دنا

 رتاإلم د داصل ل هر ير تل !بانم ةنعش !مفر زم اةليلوا همم اموجثاينزمل اذ لمهش لس هالوسرلا كو

 مالتاللونجوبال ةهمكيربزلا:طهض زهزمافمجلا ديزي صخلا افلا وبننشنالاطنيبنتأنزم
 ثاننموسملاموبنسراثل ازمادشمرثك مثلا هه يش موضي عيليمذامويزم امبوءاغةليلذمجاةلبل

 :نابك سديم مدلحبو رع الاف وكل نا ف وبا دي سابلا هي اا املا
 بي دعا وبيل امتشل الاوز دهر با موبتامحنعلاةراشلا معلا يلعن ينسؤل ليما هسازع طنين يضم هيب ايش
 ( 4 ظ نينا وتاني ورض نجس لش هناا لغز الغم نال
 راثلاف ىرانعل اجو هيل امنه ايكرل نينار ددحالا بشان ئمداباداثلا ذهل ازعبو هيب ىلانتشا مير

 ب يسمو او يبس يحس
 د ةرداقت»دعماوةمملاموبرحتملا نشا ءافدنينسؤمل زمان الاموجث ان نمهؤمال نيرا قاسم ىلامتهشن اوشح
 طانوموبىافدنانلاجئاؤجرْولا شل لملاك بول اهف تما 0 واب

 | لش هِيلَمَواِتلازمعرخزمؤل ان لوي ولاول عشِإَرَسْش اوس دب حلم هدفا ود ْ
 1 ظ | عخز مدد ش انه غروضغرمالخابشلاقارلاالل نزل كريما ثبوت الش دانكن ناقض ْ
 0 اطيز 30 سب و بل

 ةيتلا ميول مناحي هناقرد ىلل نويل انه شال مدان دان لال نسؤإإبالا نزع كيمعما
 د ةتحازليلاكاوةنمب ار ومخ لجن وتؤج شابا فاز لعشلا لور لع شااالارل الن ولوقب مو مهرؤننم
 توكرمث ةرإكلا| ككاو كم لا جان هسادؤع عسوبو ءازعفخ لحمة مدحاو ل كرب لِض هت از بياجغو ةّتحبازم ناو
 | تداّصلال انكي نددعوتمجكءزل اركمبازهاككالملاماملوربكآلاعزملا هنزل ةتتلاخلامهريطف بطلا

 | | كي هتنلاموبركآلاعزفلان نمازي ادحا تامزبراتلاللَعل امو هوايا لانش اهنس اخ ناز اتطلع
 | | هي ةداهن يزل انوا للوزعل انوه ةمّسل|موبناويداهلءئنيرل اها فن كتانماذا زل رتل الط لاثو

 هلذنامفاًسضيدج اجر دةّئحباملذ ث افق دصب حج ]جر هنا ةلسل كمل عش اناواص نول ما

 ةتالف ناد ة مجمل جادو ةئجمال نانا بلط عطسدد ةنجلالخ نا شابكذ اما عل جودبلا
 و هسسرلملا ايمن مزين مد] يزعل وق لككلذ قاسم أييبةجباءظنانفامةزانجؤ جرغلجدد

 ا حاضو ىلوسدو هلال شال سْورحلاو ةدابعا هلك ذه نالك ذو شنإ لع هرجا قو دمف ثول ا. كودي مثلوسد

 قصاالال ا ندفيليع# اا 0 سي نسما

 ش ثار ناك ولا ضنالا / افي لكباماهيكالبدنع بيغ ةزفضواؤ ثويزمؤ نما نر ادم كعنارع

 فداضلا لافي هي نالكوماناكلملا ءاكو هلعاؤه دع صين اكول اوائل اراوبامثكتو هياوثا هنكتد هلع لات

 نمل زرمؤمل ا: نتلتن ملا اللحس الوم هسا مضرادح ار رفو مدونه نهج نفت انوا ةرضحا ذ ليرعل انا تل يلع

 داماك ولونلا صشم أهي نتملكم اذن يصال ند قعزع للقطط ل العويس كيب خرم
 ةوْخالَسَوذ اذءلمش ]سالو لال اني إنمي ازعاج عم انهن يل ضف معن ايثعنب حجر
 للعدو داذ ظضرا خلاء إنسل !زط انه يلَعض ةيِنعل نش طدذعل تاقتكتلل ازونرأكلم نارا خل للم 3 حج

 2ناستش ل1 لل طرطعال اهماماءاصد رةفبالل ال تب ض كحد ىلع نشاف:لزخم هش زعتلل نإ امنراتلا

 تيتا احا لطف ك ناك ن لبحا اناد جاجا هادو كوس ئيطعادت كنان ل لامن كلم اذرمم
 اقلك زو نول المل هب دعسة كولا لامتحان طبون عكذ مثيري نان عرض[ عل ثول اع

 ملال: عضال انا لات ك'رامل ام ثول اءللمان كللال اًهف ةّساخئاَوةسإرلاو الريب هلصتسأَء د عصاءإ] يمض

 دم سس د دمع هع سصصعمما + بصي د
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 هللادئعي ازعّيدخولازعزان نذل زعاتول ازعاج نانثتاكادانمازب حاط ن عجل قنا ةمزك

 اضؤرعرايزهم ن يؤم هيلع قش هضعضساةرباعل ايطاثلا (ك أب يمناك لامه وملاطتشا لاو
 ناشنالاة لخدتثومل اما انش اولخز نامل خ ثوملاو ةويححنال ان لشن اياه فعول ازرع ةرارز نعركمن سو نع

 رض هموم اين اازىنباطد لام تلاع نمو! از عمن زج كولا نم ثحرخدتوالا نس ذل خير
 اللا زج وذم ثعنل اشف يرن امل سال اخ عوج اهل فال ل اه عوج انرل اسهال ل هن مهتدعمملَطلساذ
 قفدو هلانساسور هلل اوف دو ةدحاذ عم بس ءالازفدكصلائغملا نب نوعان ميم لسراقددمل لصد

 ةراتككول الشلل قداشملا لاف كي ةرعمر كبل اهئج مياعسنل وضد اول ابدملآماغ ةرسم فاسد سسزوكلا
 معطوخا نلعددد كيب نولااهرمداداهنوهاةيقعفلا َءزثكاو انتلانوبناإتلرالع ل انو كو نمؤمآكشذ

 نوكيا يرغصاو لو موه نادال انوك ابكر إلَعَو داش لك تدي بعل |عطدت :وهلنع نات الأ و ليي

 كل يكضوُم اهتاكداختالا ةياقدنمدع اهراكت هبل هندالد مون دل عحود لاما كلذ ]عل ْن أن ومي

 هنومضو ملهاه بحي كلذ لجازهوقلخارل امزم واول عاوم ىذل مالارل ارم حورلا نالوعمو ةبتزيكأ ا ىشا
 اهائال نو هتباثتل ءد صرب حور ردي هتو» عويد مامسفن املا هنورشو هر وجل هنوعضيو هرودص ىلا

 الانلوؤعمو ةتررغصل اشار غصيئنال ناك سجن غب ةةاشاشحالا ندبل اة امن قالو خال اط كيرا ل
 علااورأ االول دكا لبق اطباواوخأ يق نوذاتبتلنلاف هنوراولب نوحي
 نوتتسائ مووت امو دلو ههشاباورفكم ما بقل عرسالدائب ادام مهمل ع رضا هنا شالا: ثم انإلل|

 بع تمأو نيا كلزإج كلذ ناونكلاووزلاةلع | عنلالو دضاوز ة كمت ملغ لع عال كل أل
 بازاجنهمثنبوصرتوتلا بدار لانني دعزعيتلا بيب اك مو كالنار
 جال وطنا نابل نبل ناالجعنيفلااتلاوشسإي] سودا هلع إسم لاث هي لائرشل ليش
 لاثناكجيمنيمجا تم ىلا ياولعاهب رعاك هلا عولطرك[ كبار ظنتمال للا هيرظنناذااهن ثييبل امال داك
 نفالاللازةفاثلأب اسفل تمض وا ايون زوم اطل الازموافل امنرفلا أ ادعي شال اوُسوابكناعماثلا
 العفو عمن سال ازعدجازبلبجزعتج بسم ككراط الانعزال |مْدال اد واقل اداءاّملالنعهسفنوف ظ

 العش إَ]َسْساونر لا لام رش إس ادجع دز عنو كتل رع ه جنان نورهزعرس مزية يئن جولد ع ىسومزعا
 مس انهيلعش ل َصْشاَوْلِِم ل انكي ةلولسل نمل ل ب عرق نال لب ةيالفدايتل الوات اناماذالسو ١

 م

 ةدحو كتيبرعر نال إس إقرا س3 هروح ناطيتل ار علالاةدحو كتبو ث وميك تين مرش لاسفل
 اًميجديئازجطمواهسزعختملا اكس اهل | نخوب يل انآ «قنضأأو رفوجف هب ثبيناطيتلا نان
 نؤخااذذؤين إكس ديل اءايوالوو ذي ازالة هش اا كح يل ارعن امس نيش ادعو دالو ىلانعوإ. لا !بمد نع
 رجالاوع/ تك رافغتسالانّيلل بكبورجالامهستكيضل ند حت ماع نول صيورتزائج تدهشد هتوجشتلا
 اةذانجئاددينقااع ةشاومزمليقو شاطي نوتحالاشتيلاءايلوامف نسب اهتنتالاز م تاب تكاند مهن
 د6 ءاجلتلا أك انهض اردن ىو تيل لَءناكاذإررءللطعمكلابقاطيدت وركميايمدوررمدايضلاب »كيلا
 ضّييزعلييز رسال زعزي كا زعد انعم اكمل اذراثلااهيتذؤب نان لزعدتل اسنان ادبع فارع عرذ
 2 فلمأو ساثلااهبنذؤت ةذائجلا نال ثان اسم ادي رجب اطما
 ا: عيعن معز حاز لعزع هيبازعددا از: دعابة زعشملا بتيدازل اعز وسر ع ةت لا 9مل
 اذوب تفرمؤاجتالاف رن لهدم ار عن ساده زعبل يزاد داو از نإ تلا زتوجنب
 اكالنس بوند. هل ذخالا كوفع لوفعض دهب ذو ذم حؤد لجان مؤلف دبع ن دباذش نائل لق
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 5 تهز. املا |ةمومو كاهزبالل ا: ةنانالادط ىدؤيفيكو كتل معةنانالاهمىداناتسؤإ فن ائالالشلالع

 اب 2 نس [ةملوبلا اخادسنااماسوؤلااذهيفنوا فود تلاالراهتاكثيدحلانع (ن أيب تل ازفدبناملا
 | ىراررال د متي | قاسي نير» و ئءانلا لاله شادعبلا هي نعدانعي هر ازعودبعئب داعم ببن يطأ ك دل
 مااتلإاهرغمج ا و نمدو ال زهن اس نيل رعد حازعت كه نع هللا افعال كلو فم كوع ترد فنوُهد

 نعةنلثلا بي اكد ماهتدلو!؟ةمؤفؤز وا ضالاشف ول || امَبَلا هتزؤسوم هب هتباجحانانف ناكل
 ابق تر فجزمو ةيقلا موهملا نو كر مهز شتم ؤعرضكر ل اذرانتل الهر صجول از عنيئر طنب دعس زع ةويمع نب ضيلس

 هكتودل ايمو ا ءاؤن 0 ايبرنا داشلازمالا رم ثدحلا هي يفلان ءاوننكت
 مهناغشا تنبت مناك بللاسْعْلع كلمأو غصت ةربالاطعانباثلا لومثماطلاوهن
 ةرخالا فاشل باوفمجو لزم طمرمال نرسل كيلخدل ن1 كلاش ادع فازع ديار عوطدل زان
 رك ككل لان ةعبشل ا ضجيوتلف ءدنجزم جف كيال تل كلو فمجو ال اف ةبانحبا) لت ضيرل كيلازع

 ١ - .. | | اتليؤئاهن دنع داكافةانكم عم تلاسدقو وتملك تدان الم دولنهوتمطانإ خر اانضتيلَو ةمبششلا

 تمم يش ةعيشل لل! را طن اهبانص| زاجل تبق نش اركعل اًمفاهب ك خالل انناهنعمل افاتفيا هبله خدلب اف نمن
 !ةلوب 7| نينا ظ | لعإع كولخدي نال اساوهب عام كاملا عفداقجؤتان للف دناكاذ اففكربتلا ومار رم نا نان الاوم مهدت جوا

 ارت نما: | | ىلا, يل اذقدىلا/:مسناكوةعبشل لل بتر اواطناف ةيانجلا|سغل ضير كيلازجل سافل ابوس ذا لعن
 نسي , ةعفلابرااثلف رخو تجءاظعان ءاثا انفو ناكا لن خيا جن انها عماتي كو مل بيل تف موف ايد

 ءهدضااوكحانصزار:للاه تاليف لإ اواتطاثلف كل نذايل لاشورل داك نوحي زم اةسماهت هب اضم لاف
 | ١ دان نانكاجمل ل انتل يد ساخر اما هب هناء اوضح ضيم انك لذ كتفاؤنائلغر اولاق
 | نئلَم فخاثن اكن طسوتكندابعنا امانة دَّصلا سن ئشذ نك[ شاور نايل امل هف كتكات موبناهن
 نباشلل لائانم كل خاس فام سشمنا هوفكافراثل ارز انس نال اني دلكو «ناطعب تن اوم َوحما نال ميل الل دائع
 قلخملاطت شا نا عدت كشش نا رةربخ انشش نايا هاا هر ةيتالاريصاو هنعول امن نإ صامل ارد

 د انركجزغاهنو كذا ه فدك انلخاهنمممانكفل املا ةيزتل ازماو دخان مهمل الضوي نادازا اذان نيقالخ

 تراناول اهرهشا ةعبرا اهل ثمان ابل يسيرا جل ااهتكس ا نادعب اهنواجوتلا ةيرلاعااثرتفطنل همت ىزعا
 انباكهناهنبم ةنللاءذط رح نبل ارم حيقرلائججرخاذافوشساو ضيم لوناوإكذ نم باني يرمايفاذان قا
 يفت اال نر اوال لوس نايل ل اضن ةيانمل | )غل )هي كلن ناو اكذاربكو اًيغص ن اكانم
 نائدالاعريىنلااثلاةبلاولاةرلامداش ل تلالم تكن أيمب كلانا ذا انفاكما انهرسامل لم
 اممناننالاولخمنْلاوُم هتاف اياكاّضنا ةنيطل اب ةنعربعي لقد هيل ا ةراشاكلْئّصمدقو مونل ل هي هسفن

 ٍمَدسَمْلا ىالطاو هب ةنوهل ا'نطتلا هب نمجمكنل اوُصَءِْلادْنع جرحي هْسَو عزربلا ل اهن هفوةنم نان داوم
 مشجر خولاةنلتلا امامحور تحزم  نانتالوُم انجن |. دنالولخذ الصاو ةدامنوكوأئتءابديلَم ةنيطلا
 ريعامتاو ذثنيح هنعاكساللاةوَملاناذقفل هنعمل اطر افُم دم ندب ازعإ يتجول اني طر رع ةرابع ويف

 اهكآباإعنل قيال ثحب ةلكلاب هنس هبل در ائذدللا'فورخارل ا لا ورا جينس هن جرحت اهنالة فطن اباؤنع
 .ى.ءسو .١

 كتياللل ال اذياللا غل از اكان اذلظ هنعّسراخلا ةنلعل انوه ىزأل اكليل اذه نود حورل لَم دري نإ نفي
 َاعفب نع فب ام هب]عفب ةعمداخت ا عونل ن اكو هئئيم ع3 بلا انفو
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 يور عشييإ امان مزعاناطصاضعب اك اودى رايسبول تلال ل هوما اء ثلاث تل طلع ش ادكصيلا
 داههماهنمولجولاةفلتلا هن جوتن ومال ولخلانالاث لالا مهل لح لن قمع زعاب اهصاضمجزع ةزمجزب|

 باور فزمدا هينيمزم جتا هسولخوالفلعلا هنم يخيل ا كبلا )هبة لعئال تلال قداشل لكس كيد عبنتزم|
 كاز لح بي كاذب ىلول امايزمواهيرساثل اواني )جاتا نينو! الان و كيل | |ميجم

 لا جلال ثلا هلع طمزع هسازوذ عجز عيهترازب اي فزع قيغل ازبازعدل صل زبه ال دعيج لع نددجازب جزع
 ذايرتشدوإ قا لمي دزلع هيسساتل اقشاو تاريل اب ىوالا هناك ىلولاو واكو ئىغست نا السي يسال لوا.
 انيطلانل لال لذ ةتالاران الا عر اظتزمدافتي غرست نا ةيبرحلاوةيجوزلا وذ ؤنالاو ةروكتلاةيزئانغ اليسا | ٠١
 هنارطابضاكيرعهض باك ةلزلسق ]لاهل الله رادلا يتماي بي اس

 ايصاثلاهيلدوانتل لصنو.ل نناكناةيلرقدذوا هنإما هليل انفال الاهل بييرمم كعب ثوي]ههلازعلشسأ

 تلاع كي نعي اضم ز عني شمل بين نعر مز عز عا كاهل فنا سنحت «دياهحوذ غدي كائاذا ةإملاقو أ ندا
 كماط دنعيول نا اهل يونيو منيح هنلم ال ارغن نإ لج لميلر عرش ل العش ادع: كلاسلاثنانسزب
 رظننا ةمإكو)!!!هانلل ذإ ضامن نسابالل ان ثومينيحاؤجعن نمت دل نك ارظن لهل لزعدا هلم

 لان هئز مال جازم سل! دتجيرعالعل لعناوغ صن نيش انبي زع زعبي |ووه كيان اهجوذ | امم
 ل تازباتلا هيلع ادع اانلا ل ارتب ارعداباز مدح غزعتما*هزازعدتج بتيأك بولا ءاذد نو | نم

 | نما ضءاث اغسل اء بصو هيه اذ هتزمإا )شل اظاشتل اءلنتزم اغلا الا هل كرم: دتو دلو ثوم |

 بيناغناز مزه ازعزبع كل وفن دفا عةممعز فنيزع كما نبل عز عاسسنعءرملا 5 ب ايثلانوف | اذح
 كاسر عموم ةرلازعياشل لع هلل دبع ايانل ابحاص تغمس لا دّهذنيدعأ:زعن ايل[: ل عزم نيس

 ايبا بهنيزيلا هي انيك واجيك ملت كلة ضدي تذانا فابن انلعداهتواسيبلم ضمن ميل | ١
 ِلَمَشادْبع فول مر عاثد نازعدازنازعلوس بي كب يل اون كجلخدل ازمباشب ى مولع لذغرب | اذه
 لج بييرعت أكف الاهل فاش ف غم ديايجمذ لخدبملانةلدتال ازموتيل كاناذا املا فيرلشلا | ان

 اكايلضفئنإ املا اهصيض تحزم دياؤحيزلخريل اذ كتااماذا ةاملازعهنل اس لاف .زءانننعنيضنعركمل العا

 ناقل بن ناؤفصزم ةعيزالاي داهلما و نجارتامضل اهمال زعهنلا سلا لييزع ةسدرالا بمب ص

 هماعنرلاناهلسغب ثوم هكا همم رغسلا ذ جيل عاش للمشاكل ذل اس لاةؤنسنم كو نعناوفمزع
 تما دازعرازجوتلادئاذ ندم زبير ايا زعلضلا»بيراهل ضو فو زةزحاغةروع دجَولْتاذشوبو هنخاد

 طجعييدل و رفسلاف ثوبا تلازع است الساِلَعْس ادعوا زعداع اى ةيقن ازهر كازعت عاكس نيشان.
 هولضنالو هصبضؤ هئلاخوهتيعماسفل هل ضف عصي فيكن ائياسد كل انو هع مو ىرانتلاجرةعمواسما ١

 اهنأل جليس ممماول اند اوت ةعراطن ءاننل مرعمو ةماسم ةزما اهعيئيلور غلاف ثوم ل لزعو ىلا
 ملحن تان كلن عيل اقوفنم ءانل لصف عدد يلع نوكي هي يخل شن ةمل ل انساك[ ةيناعقتلا اويرتالو
 لتلاةيلقرهنَيو نجوي نا اش ءاننوىراطف لامعة ىدززمة ملم ةزما الوسم | جسد ريل

 ظ
 ا

 © لما اووف ىو خرا ]جراكو ةماس ةارما اهعوكيلو ثوب ةملسلا!ة]ل !زعورطضإداقف ءلضر ل لزعتتلا

 لفساف نوكيزارهلازعودو كايلي ةينارمتلا) ست لان ةباقاؤديو مندي كيلبا مل ارو ةنمنأ
 ناعبيفلا بسب ءابان اكن اد كي ءتلَع موقيالو هنف ديالو ةماركي وراك هل قيال لاذ ومد نيبل شل عموم |
 2توكف ار هتلازعزعست لشل طش ادع فرصة رطغل !زعد اب تيخنعو نب رعت اق نعت وول
 ءوعالاذ لشن لذمش ادله نع ناس نب دوارة طززلازع وس بحير ع ةلعلا أكهماثي تهلارفتلا | نع



 مد

 يااا 6 هجمت

 ْ | يدا هتسملالو دوه رطيالو اس ءانلبإامنيبصيو نيت لإ ءدزوبمكمدالث لمازوريلامشلا

 ا دانزجو تم زعد نبذ زج ونية عنج ازبقهزع نو اضل ازعرشلا بسربج فز مالو ء دج

 ْ و عمان إرازا :!لالواتلابلعش ادع انهعملاةد بمس فاز ينعم ةزهدشاط نيت اع

 : نغم اذاف قوش هيل اهنم نط نازها عل لتلاامش ادكصوب ال اذهٍّبصءانل اهب هامل انمي رم اهيورسبل

 0 0 راسين عودي ارعدم اكس انببمزيمرد تهكير ته العذل عنولا
 ا | اهيلَع:طازل غمد اذف كج ل رالعش ادع ىنإل تان اير عوف تضع نزعرلنهزرمتزل بيز جويل زعير جا
 ١ هب كيتبخا ا ثقض كناكمل اتءلوقن كلذ ثيظعتسا 3 كهلان هيلَحهلنااواَصندنمْول مال اذ لاانرانلا

 ملورمنا عاما قيناصالا اهل في نكسه قيل صاوتاذاوبّر قيال امك ادف امج كلذ ناكدتفكلف
 ] 0 ةلمامعمالدمرعوذ اهل ميفركل لاخر ٌمَمرغ لاف نوكت إل اذ لوما فدل اذخ لج ك قل [موليعالا هاي
 ١ انهت هبا ملول | اهنس اخ نم نشكي ال الدرع ءليلعش ليجو ا اما هنم ]غب د اهب عنضي مدام اسومتف

 | اةمالوم المعتزل! نص هو اينو بيش أك انمخف لس ماونكنطب )فيل اذا ع نصب يكتف
 انسأ غلاف ونة لماذ لونان ادن نامجا شل هلاك الناتو مصيب سنن ميه ع غال نهب بتي
 + جالسا ل الد ْضادصوبا لاذ ل انريس شلزع مزعج نوجا زعزي حن ازعدجا بي هماثب ثم الاجر عم
 . [ضشعيازع هزهي ازعرلاخىلازهنانس نيت تلم )بنجر اهعمزكترل اذارغسلا اهجون ةارلادرفسل اةبةلما
 ظ لمأ ديو لزع ةرادذنتنايضزبامخ عر ينعي ازباز محلا بمن ةامادجنال نلالا ةارل السيل | ]ضيا اذا تلال

 ا

| 

 ا

ْ 
| 
7 

 ظ
| 

 اهسبلر, الاهانيرل انو: تم منماهنال نسال نت ل اثءانشالا هعهرسلو نوبلهل اا ياع شا

 ثاياورل الكا دانه طو لات بوثلا انو زم اهلا امئاو ةدرجاهلضيالى انينينهلاذ لافت يب ة تحف
 رفعت نال وال او ضفالاناكناوا درج جولان نا اهلزوجي ةلمللا نانللذ ىف ةاملا درت ازب قرضلنوكمو
 ' يلم بتي دبل طي يدابخالزمقلطماو لايم نمالا اهلا ناز وحيا نال ميل ان نيل ومان
 لهارعانملاة تلاع طبع ازعل ماج عم عا بازعدلسصل ازبشادكصزططنبدح ان ةفزع
 وزثنم ص كاكتامل فلل اهجوذل نت ةرلاداهنمى كملاالواطهرعشمملارظنياما يلا ءافو نين لارتزمزلسغب
 اعلاز :واهبايثبوهاكنفلتل اهءاندالو مع ذاهم يلو زملاو ثوم ل امو اهتّدع دضفن | انفوف كائاذا

 اها ومب ال زجل شست السل لَعش ادع لارج ولح ا كيو هبايشيوماكزغدي لان لاجدالو مرعو ةعمرشيل وثوب
 اضأ ٍناراهي نعنازرمزي نهر امد نبازعارتسلازعت جنب د ازعهتاد ع نبد كس زعيم الع بهي ثيزحم ا
 -ززانل هضفليلا6 ينعنسج دك] جدر هعمرلا لا رف او ث ومجال العطا زابع ىلال لل اةروغعي
 'ءأ |هالوزفدت ةو لاقل انيدعم ثا ةلمازع هنلاسل انتزع انفي ث حبب هنلضنالوهنغدبد
 انمأ از ذا نطل دك ازعاج همش نور عزعو فلابد زعرلاس ينجز جوقل ازعزي الع بت
 'ئيقينل رم واغص نيل سرر: لت مدانكأ و هتفتلي ثونل الخرمه ا انهي اجزم, انهي صيل السد نهي تاون

/ 
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 0 مس هس سا ا
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 يوي ا مس و يس سمج سم

 هلال انتماخا5

 - تح جحر 22 حو د دي د و يدع حم ١ وان سمح سس تم سس مآ |

 . هواهناتل 3 اهنوقلب كوونل لفل رمءانل الصم اذ : 0 - سر

 كساب ليعنع ثيل زعدعس فمن بوجول اذؤتاطفسالازم بوله نها ذا ملغم انهن انو زل اان

 والو اثد اهعمر ديل قف ثن ةامةزمازعرا شل لطم هاد ابانلاسل انريصيفلزعإمورلا نت ادكعزرع إما

 دصلان اركز علم ركاز ضرر لح از م بمي نقدتو |هلجيإ وو ضولاعضوماهنمإسني ل اف مر
 ماه ةّمبلو تون ةارلازعلئس ل ايت ِلَمْفن ادع فاز غر ابهزعمث نبورعيزع ةريمعن فيس عوكيل ازبقلعزع
 ربلعضوم ةىهر كتان ة]مازعنلاس لاف مال ازعيليمج ازرجول عيت رعد |زعدعس بي انكر ضن لاذ
 مو ذات نموغم ناكناواهنولسشب اكد اهبايث باه ,ونفد حر وذالو جواه ينكترل نال انا ع لمامرعم

 ّنِهَدل نمل ال افا ن وعمرسل ءاسن مم يره 3 نازح جون اسو ل اناهتروعملا ال ا
 ٍلازع اعس بن هتروعىئارظنت ن إريمجز رمت لسقتإذ ةاوازهيمل ناكناولفبالو هبات 2 نفد بلف ةزما

 دعا تالا نال هلمومزعئاازعلع دب عدلخ ونعم نال عزبني لارا
 ةاءاكحواما لامناًنصءاملااهبلعاثببص اولا يتنص فيكل اف و ذاؤحونيلوانعم ثيضنةلسا نال اقل سورلا
 نعكلصلا شادن عل عن د حاز, بز عز الع سن اوقسمبال فال نال اول اذا واسنت باتكل ا هازم
 ةالايلنت ةماعلا ممتد ىلع شارع اسغسلا دانس شلبي مانملا

 لون انلاذ ناد يطرب لح | تلة هين عناب نورتي دولا اندم السايل
 كابل انضامس كو نعنامعزعز جارعدس فبات ءامل ل مصإ تمل اتطستس الاف اهحواذد ااهماحر افمذ

 علخيالو ال ماياع ءانشل اسفنو هني رع ثاذ إما ءلسفتل ام ءاثنلا لا ةدنعربلو ثان زجي نعاس العادم ا
 فوفزم اهل. غاهلم خوذاْهَعَم ناكناواهناش ذى هاكنفرئل نامل مالو ةإمااججيلف لاجلعسام ةز حان اكن ادرسؤ
 ءاتلاعيزبتلاء اما ذاق شل الَعْش ادع اباد ممل اه نانسى شاد بجرعانثولازعفمجف زعهنع بن اهبابث

 نكناه ار عمضجزعراع وخلع بواكزباز باح ار عر ندع بيز ةزخاهم ف عؤعفل خو مزهلر ا تلسف م

 فيدال ء) ال قيادسلا 5 شن خل أب هئلضف تاناذال دلو ماول نت نلوموا اننا مرق نيش
 ىَصِلطإئَشا تلامس ادع نارعفلازعمنع بيب له! تن العذاب اتاغال تال ءدلو مالمظ

 مقاسويو اههساتل ل1 :/] جرالي اناهلنت ةزملبانضنالو ةّمّصإلع واتت اًمضل]]غامال 6 ةاماراشأ

 كول اثال يمدح نبدي بت لايت زماههراثلا ىو يلقي اموات قلم مانعا ة يدل زهر طاب ال ذاع
 الانفعال ا حر الي لضترلو كفد تسو ننهي كجزما الب ثنا ذا غإتلاعمسْومةيداجلاذ
 ّ 0بزعا هليل دج وانت ماعب هليل دو ىلوالإ ل «نيسز ةياثرب اهل بوح ل قتساوبايزم: هدول مش

 سو[ ينس جرس ةسائناكاذ ال الاجل امم قتلا نوميديا ةعماج2ُ هع هلل ضب انيق ياسو

 تيب تلااع نداشلازعد مانيلا زوكت نلف انيي دز بلقآة باناكاذ امس غترلو كفد

 بوق ضو اخ بازكنابشلا اكيد كيما ذف يخلو زكر كانتا 0
 نابس تلا للي كذ اوس ازمؤندرتاالَعش ادئعبلالك جلا زينل انيشرايلاط ومويفل ازراكقو ن 4 0-0

 دك بيزعتتدناكز نادم ددااك كيلا ضلعي ل الح ىعماب نإ يت
. 

 قال م د1 م وتوم معو :يكسلش فر جطظرلا ظ 2

 كفر اذ اغوطنح ونكوولسغ ذي ءامن عرق ثس ىلئتساف انا اذااشنل يلي مل لان ]سول العش إلسا تم

 00 ءانجولسم ولجاووفك ماخذ طع وتو دلسجرم ْ 5

 اغلا شاد ازد هرلاب ضضزع ةثللا بي أك ةنجاؤعز ريف كنا ديلا. 0 00
 غاي ثمانااذإلعاراشل امنة ولا علَعْشرصشساذو سا

 ايتن دنا راندا

 الفان حكرا

 يكل اةدانصلنعتو غزو نعجرق دبل

 0[ يتلا ا



 م طتغيزيلانااووراكتلا لني ىذلا امل ا سركرشل اامهَلَع لمنح انكي لان كل ةرافصلا بمنداي ]همه لمي لمس ران لع كون هدر كلا مزين اءانا راندي طه عيال

 'ةياطو ادت مدس نالت متون هير هي ىلا للان ددم كتل ههل راعني نام اعلاظداة
 فاطونحلا كينان اياد يدقق تانغ نيش
 شاد موب الإ ] مران هنن |ناومظغلا :دنصو باتل كامي مسنب درا زرع نان نينه زمدحازعتب كة
 | دان ونال يضم الخل قالا عنب حسك رونو طول اناماو امون اذن شال وداي: يشل
 | د8 ىتجدرنارانيبسعتا مناوي نايا كرون اكل ارنب تلاوه اثل انسي ان( [سياروفاغاذهبرتشال ظ
 3 هيلعش اددغوبالان لامن ا ندر جمر نسج زعكتسل زم انهزج لع |كةِشتلاوذ ل باماج توكبلا
 يا | يع ةرزلارزع هنازمطم 5اذلا عساكم سان ماكل رؤناكلا ماا انما نم نزرتك ينرشلا|

 م أ مه ينوطنيكِحةنانلالمتراخنالاهذضذ أي طم وطرف نال ذاع شادكج فارع عاوأ
 | طنجي ب ليزكلل اًميطونحاد نع اهمخ د روف كا طيارامتاو مالها شيلا دب طفح ط نقل, غلاوعيضو كساب

 /ةدازج ف وكيف همس بيوض شلال د يناز ماعد يالا نات هي نانا

 | ضعبل ظظرسوماقل لذ انك دس صل رضيت امتاوربحا اهنولو عاوباوهواكأ :هاصلابمأ
 | انيوماخئاروفاكلا ل لايوراشلالل الجال ءطتزمرإخكك الالب ناتانكيرجز عقب ئمسراكل ايتن ا
 | 3 هدجال اذن باقل ززبج ل هاناهفر دن حط دبا زبذخؤجج الارجل خمدلانلذاقزم عقب
 | راِغانوءؤلزجاءاوتفلا مالكدرابخالانالط/ريمالل لب ضلوع وبطل » ازجاعدعزملانانو مالك هناطوحا|

 ألة ض رماية نيالا هايد نشل راينا ل
 | طونع]تول اهلعشاٌؤَمَش الوسم لزاإِلَعل جنا اهو ورك[ نلثواهر درشع كت طوم اذ هنسلا |

 موي شاناؤاصامل ال جت ملزوم نواره مهددا زدناك ْ

 مت كالاقثل البنان ة مب سالب نومل افريلالاثثلاهدَتنااذه ْث |يسال نيرا وس دي
 08 انلايهئم لغات اماظلاو ءاند اطسو ازال ارانخال اذ ىف يامر هلضفاد طومح اغرصاسيانفوعد كلثوم

 -_ - | بيلا تلون انا ريانزطال نر شل اعاد عوزم هبا زماني ز هيغل نعلم زعةةمل اك
 ” | لئاثبدادوف اككانمدصتل ل امان اَعش دبع ىدازعرانغل انني ممل املماكلا أكن عن انس نتبع
 ملال اد ارعلاب نصر هويملازععديبلاز عدم ازيع بسسيطلاوفازسالاجدصتلا كأي
 | راقيسبا لاننا ل يدا دييشز مسام قو تمس ااا

 فا داس رع رغم زعة مال عر شنلادداذ ينازل ازعدسازب قيعابسب
 انعدوناسرمل امني زاكي ةباطملبارهانيتشالحف ابا خيام

 هما هيلارا'شاعنلاو مرح اان طز نكلا م سد[ سيداني الا ةدودشس يتب ةئلاشلاب
 يا بج نسا 0 <

 ِلَعْش ص اَزعة نما اك َكلالْضَتْيِك كما ُلاءاثثناطنغاةضيكب ايف

 ا
 *ىوسلا2 ديإع اهنا فطن ةرخزغر جرف نا ثدرل اذ انرجالاهّمثل اياد م دسحئ ا مثددسلاب ثا عش

 ةرتمءاضاغددلابهلسقيزءن غرف ذافءتدوع ع ني زممل فاد كتل عرض عذلابول انمتزمدل ديل خدا

 0 ب

11 1 
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 الغ ثلث كله حارق هام ةشلاشل اهل غاو كلك اربد ذود ودام هاب ىرحا لسن كل درا اسهل مةددسفأ |
 لضم ءالاكرهنجزم ولن مبو لع نوكي نا نسم تم اتانالازإغ اذاموثهلع نوكي تتناك نا

 ولااعن رب امهر ةريز نلا هنمد كو ءاؤرلاو اروللا - تاو ع د د سعت نإ دور 16 كد ! م اب نائما

 ذاثلاوعل ١في طوس اقل انثاشنل لصفة اكدنط زم 110 5 ناثغعيردحم امر تدضتلل

 إو قوص ليل اهنا افد دينار رشلاب نهض عدو ونين بلل تاير دا الار ةايهلاد

 هلا ابعوبلل ل طلبا نزع دارهم زعم دس انئاذاقلا عضوه نيبال عزا امحارقلاب اسج

 : 0 ريح را عر كا 'السغ كنديلإ ]فشلا

 ىالحتلا لوقا دا لامانه بكرلو كل :م.طموند يحيل + ا رام لمح لماوتأ هشلث ”ىهننكا ناهئيصو ل نك

 د ثاقموراصا عيدا ضراكا نقل عت فانا مارانداب اطال أ! نعرض ر الا انقَمْس ورتماهب كلذ دعب ءائيصع |

 اناا نورنا ااه ريادد رم برضا كلا كوس انشاد نكت
 ساراالئ ادد ضع ا انوكيل كلب لشن ايو صوف تم لب هدانا انا عيزتكلا 2 كا نإ
 ذ عاطل لل اج ايتحالربل ذة انكار تلا روع برجال اقتتال رلانمتلا
 امانانلاسل هلم اككازخناثس نيقييزعنع يره اح بايد نايك .اءللع هئّيصوُد ابا اذهوناكملا [ج

 ن انهلصاعمنيلن تثولَشلا ست محر نوكئحيملا يلا يس. يطب شالا كتلإ] مزعل

 افراح مهنطب مسساو ءام ازث اثالسغ كن هل سغ افشل او هر ياسلا ء|مجرشب ءازب مث اهع دق كيلع ثعنس |

 كاياو نفرب هل غاورهجيوو هنت 4س .ارنرساكا قبيل يشم هس ارو نكن مزمالا تمن اَنب ءافهسارملالوكمت

 ريع لي مصار مدت ىلا, نرسم. .عأمنياكاتلل بيلو يالا تطعيس اع اثالسغ هل غا او فنعلاو

 0 منران» اء لسغانرسس الانا او ب رعرمالا هبنحملا هدر ّمنالسع كاتدنطو

 دوغاطل ا ءاز ههحووهسادو انيك ينام تملبالو ادسنس منصا قفا أ هنوف :!بافماْمَيْ ل عددد نم

 ا ا :ءافرماكاتال ود قحرال) فاجملا هدر ثالسغكث ؤ د 0 ّْ

 كار لنلا نكس اكدت ةهيكس ل ديزاد ثالسءؤدلت وا ١ نمركاقر وفاكلا ام

 حارق ءانبهلغا مثوهظطعمدد م هيعازذزط اب لو هيلكنم نحت دل لي نلخدأ هس ايش تااسغلك ع شأأم هجوم

 اهشنزةزحب طق تي ددت غار ك[:طقارافذا مرضت ناطتل | |وحت نور فزح اب هدذأ مث حل ءامجالو صن
 رهظن نفخ ناو هعماس ونحت ناك اياد هنطب رعتوا دعمت ناك اناو يتب عشر هظب نازاخال حادي نش

 واليا داملازغكلذكو هرهفاطا ]خت اكءاًميش هل حالاذ نحت ناد انطق ةميريصت ناتايلعال فش يلازم

 زلازل هل ضد اثنالاءخلامضر نايف داشل نعال يمان لاعتساس

 رختلاب كامو هنانل امل امدانشالافزغل ناكراذ ذاكاد هاشعممرناكو مذا عضل |ضعب فو شل او ديل شلا عيجلا

 :هلِشللسسماتل [!ينمضخ كيل ]ع ثدرا اذان راش ملط ةنعرنو نه امنع يسار جوج ارعا ج
 ضيق هيلع كمر 0ناوةكَراَن وفى لا هبل جنم عضراومتروجلغ هصيخعمجا ورميت زم دي حيرخ|ءر هي هيلع ناك

 بصوٌئْبو وغير ايزعاوهذ وغير عقمرتتتل لرب هبرضاو »ال ل لك بصو ل سطيف هريصف2 لا اىلا لوز ةزخةروجلع
 قف فضا عارزل اف صنيلا ةيائجبارعناننال السخي ا كشر ل كن هيديلسغامنءان اهوا ةتاجالا رخل ١

 فيض( ليصو لالا هاج يسن تعم امو هيزضمءامل الخيال ناهجاو كل ذ د غن ايو ةوغرل اب هسابلسغ 2 ا

 وللْؤإشم هبا ضاررمالا ناجم حصص |مغ هنطبو عهط كل ذك اتاكد رند ب كل داك ثم كن دمدتىلاهسار
 قفاكت اب اهنبؤل!وةناكإ و ءا ل يصمم نيمؤملا لال ضير غاو ماو ءامع ةناجالا ]حا ةناخاكنزمءاملا كل ثدص

 جلو دسار لغم فافؤش عرخنافا ضر اعسهنطبوساو ره ينل دا ة13.:لمن كسل ضاو

0 

 ا
 _راكماضا "اخ

 ل را 1



 ليلا هلم مالا ءان اهم سو هيل اوزيتفملا )ان دي ]فام مله |كرمبالامشجعا يمال
 و ردد ل ضربج عدم ذر طونجزمائيش همر هز طخ ىلا اصاوماط بونب هنن مثنييلوال ازيرا كغ
 اهني اش هي زج ضو هايومجرماط شنو بش اهم يرعة إنو طق زحذش يت هنم عرج الشل هريدف نشل شح أ(
 ةيزملانوكتوب فحل اهو ثضفل يذلا عضولا 2 اهزومغاو نمي الل اجلا ىلا هيلجد ثيزماهساد جنا ممم يخيف أ

 كريدي ملا ونبانسح ا ةنايدرا زل ابد نأ يسب ادب دانا ديكر لا وتحزمديغ ضل ةلوط
 حلاو نزل امينا زمالا هان ىاهندابكل داوداطت ةتسرافلابمل لايام ديبدشتلاب ةناجالاوةوغرلا
 نحن مت دذسل زعل يطملا بمب ءافخالاك ل اخدال[ زي تميل زيب ةاسهملا طيس وينر اورازالا دعم

 | .|ةنؤمرم طال لال :نملنست لَم ادعي رع ةيطفلازعد سان ةمزهوتل نع ةيازع
 | | يدش ريو هني اديس جي ودب ةيللازالا| هادم ءانازسيكووءددكي تو عنطاة
 | ١ طقوفاكرمنعاهنم عربْوَح ءانمزم رج نطبو هرهظؤع د برم عرايال ولي ابهنيحو دسار ث لسع ناو

 | , ”ساعضتر هلك دبل مد ريت دربال طنب نيالا نشب هني د هزإ دس م ةج فضووفاكلا زيا

 | ١ هايم رداهبوشنرخل ديطع نوكمو جواس يزغزم جروح ائش ءومتغهنطبؤ مد يرق ماين هني
 | 8 تتم غدن نر اءالفث دز نافرارجشلل كل ذغ مارا ءايزم رع طغت مث جرخان زخم جرب حض اشبش
 | ١ افاوذ نتروفاكلا هاب ةياتلا نحياطددسلا ءانبدتبلااهبإ ميول ارحجيالاةيظن بوثب هفضجت مشد امزطتل زم
 ظ ديكو ثيل ارسار كغ نال نت لَعَس ادع ىف جولان انت اداع كي حارلاا هانم ةثل شل نياو ةبح فضبددم |

 كلما ادضملايوطل ايرعتابداشاءلمل نيب تاو نع ف ينم وط ثيدسف اذهيك نابل يظيياب
 | لاثإ نيكل ا) ضرع ثلللمش ارجع بانل لاقرلاسن ماه نعد ؤسنرعتلا بيب هيطنلاز عجول
 1 هياكوكي | ف كرغبرلاف للم كلث تلق ءامج ىرخا ل غ ا مث وضاكو هان ىرخا هل غو هلكم دج ضاود دسو واع

 ما ديل لافنيطنب نب بوقييزعزيح ا بيعي ان فز لستة عبق هيل نيكي نانملتسا نارام ضيزيج
 | لش شوال غي ففإئبادب كل ضل اطفال ماةؤلتعلا ءوضو هيفانتل ]فزع | تلال محال ادبملا
 | || ليو رفوف مايلع سيو لجل خي سيخ لوب الو ثم كلانا هرتز مثددسلابهساوو
 | طنين حس نإ معراج حصن يزايش فاخب ناالا هنطيوصعيالد رفا كرت ئيشود دسن قو أنلا
 | تلكه صمغ اذه ل ألمي لتغا هننكاذا مث نع كلئنيكتل ولا هنشكي نبق دي ل تضيعلا
 : بارباؤرمائمد ريان مسنايملاماقم ىف ئكييرل هن لاؤساعوقو عمذان لإ غذ ماسلا ء وطول لوجو ملطف
 اطانمد هوت ارازخال زمن وكول علا عد عبو دابخال زيد حإذ خف بتع دي فلا عم هوضولا تزن انغالا
 ةَسخْر بْن لاننا رسولا شبل واين اوني ىاباميهنل ايامنا ماش اه دوو َممِبابلا انف

 دما يمول [زعيايضلا بت ةراهطل لاكن مل فل طماؤب از ءبلطي ةلثسلا هذ مالكلا انتو ةّنتل )عيد
 ظ نعبص يزن عوجبنبد عن منيح اع زعدداذ ندحازيةهيتتح لف ازعدجنب 3 يزعديلول نيسان

 ظ

 ا
 ا

 . | ةةاشيب فلج مدرخيلم طار مز عب لالش ادع ابا ذلا سنان ديعنبش ادم ل ازعل
س هيف رطب ارتملا املا, مروضاكلاو ءاملامثنانثالاوردلاب هساب] شيم هلَسلا

 1 بائلاز حام تالدو عب

 [تطبجلال انِ[َِنِِلَم شادكعوبافيخال اهززجزعامجز عزي اوما عديد حز عز عرج بار عدعس

 امأ سنجر بعزعر هم ادلع ن قه عى ذل ل زب 3من عدم انهن بي ثيم كدو ةؤلضلا ءوضواضوتي

 هلال ناكل انيزيرتلا مامن الس مازعنريس نب ةسف عرب ث هوو زعن ادع ثيلزعش ايي صفح

 ْ ”ةالز مك نا 0 ا ا

 أ ل ٍديرْحدأماهل جو حاناهبلغان ةغيكى خم اوبتسا,ؤناهتؤع دعوت اها هلم دياذا هل سغ ثددااذطخ]
 اا ا ااا ا

 همهسييييلس رمدطسع ا _ حج -_- مدسسلس سا ا ب ب سس حجج
 . د رو 0 موسوس 0 ر _ رورييربسطسطسبلل رول لل ملا ا م ل سجل مم جلا ع - - 5 3 . -_



 | بم ثا! ذوردس هم ءاماهضو مايو: نإ] ناهعسوئسحاو ثم ثالث فسركب اهصسافرؤل ايزم
 رتغامنائشالاب هاف امثهيسوامثهنيسرمعا نا 1 يام سادئعو باه مال انراجزب زم اشفلاق دز ندرجا

 1 يا لا ل

 «ارءانشول لزع هر اضع[ ضهيز عزا افل ا بسير دس نادر عبس هّبم حرطاو ح رمل ءامل ابكر وف كل امانل

 ميسان املا نامت ماد ياش

 | ثيم مانئاد دو ءام نان مث :ولصناهوضوهنضونم هيدي نالت لات لقد دعاس لو ىل باكا نط

 وهلال هتاف ثوهزمؤلز ملا كالا. افلا ندم انكل خوف از عدس نعلع بن

 اون 0000 الل هلل هاء دنع
 0 ايمن جوس عزب بعم دهحتل :ذ لهجلو من ورتاكو اهب سلفة ديا !أء وضح

 لا كتل فرمدلاسلان النادر ناكسةن عن ضرع لافرع

 0 ا ل
 قد عتاذ وفنون اذه هننامنيناهل افلا( ايمي هناثكاذ هلمجاتحارقل ادائه مفك ١

 0 الل اص

 اكاد بحبس شع تل )غل انراتلاه يلوح نا كو نعزرعد رن سافل ارعزل اضفَرعإَهِضاَرع |

 ا !بلرحاو تايزل نعد سزعنيشح زيلع سب تارك لب لَءدزفرعشلا وك
 نايلعي نيب الح ناس !اللا لت“ ' ' هالي ا 4و نعهيايسنالعل زعيم إنعناًسذو هممعزب

 انهننهلاةلان ناس , ههجول طعن الكت ارلجر متت امو نهب امل للف وفن موت ناد
 ا الن إم ضتالان اكن اوزاوجي الع لوميرخما |

 0« لاضديبكد هشيمة تاوخ ايجمائجوي نغم كك زمان لانها

 هدانا املا سون عولدعزبا تيزعحز ل مزعل ازعزبج 5 هرّدف عضوبايمضو ملاذ افوست فك

 11116 انففلا ل ضيم يل لزعدنل اسل اذ راسل يلع اهلا هبخاز دمج ع4 نع

 ت5كل زيي عجين ابك ناكمانا نا ل إل َعش ادلع ىلانعلدز نواب ع مزهم نع هر رعد اللا بنللا

 رغمالا اناء شار عيب |زعانراتصازمة تمنع دءزين بوقعينعلهكزعءدعلا اكل وشمالا

 رفجوناناث كو لاث ةراد نع نان ازعل اضفز عر ايزهمن لعاب كسب طم الوراثل ل ]جال ءامل انتل
 الالات ِِلَعْس ادع فاو ذو نعل جزع ..ال !زبازعدساز جوني عنب بم ثيل ءانيإ نال الالع
 بيزعزم اك ضنهتمقونام كما ؤفادداب ءاثش نوكي ناالا خاثد ح ىودد كي اًميحءام تل إيذت
 الع وف نيكزىل الغري لمي ىذلاءقامد نيللي نازوم لمرات إلَع عيا انتكل ذر افّضلا
 بجو و ثار يام ءوغرطلا انا كيلاني ضولاثلا نس علال ةتلذ نيكي
 كلفل ان ةرادززعزرجزعد ا جز عزمت ادعو ليدحز ىلع عي اجا بن هعيرالا 2-2 م 1 لضياحوا

 انهالت لضلو هناطبةانع كلة يزجبرحازالسغ) في لاف زمرنزجج انفي فيكي جوُصو ثانمكتممل
 ثيم( اي اال لنح نال كف لاف ةدداعدانسالا الهبوب ةدحاذ ةمرجؤاتعمجا ناّممرح ريا

 | هنلايل ف لنلَعش اديك زعراخ وزر از عد :دحانب دع بيزعت ع اكايمإرتحابجول ةيزخ دانا | ,ةلاتتكان نجر

 | طقف ادا شيام جم انلل كوبل لل كر ماطل لج لشسل هيغل ايسافن ف تااماذا ةارل ازع 0 |
 | بمافاطلا ايل اذدسازعويب دار عون انعناكسير عذاب قعزعزيشح ازعدانز همن لع بتي اثءأ  -افييترعالا

 |لاةاتلالعمم نبا فازع] عزعد مس ن نوح ازعمشاط اهِنت فرب بمب ةدحاو لاك لعم دل لامئاماذاإ 89 مل

١ 



 د كي

 انهاء ١ 7 وسواو؟** ع

 دابا دهرا.
 2مل ساد نملحن وتحل اعلم بي دحا لفل ب جوه وشوي ثيل رهكلاس

 : بتي دز دس نسال ضل غنجو فد كلانا انااا هادا اقليم
 يلة ني موطو نازك مللامل نر المش ادكع اره مز هداؤنس مني مش اهنا

 ٌثادبهوال مل |خميمزع نجف انة عن وكل نيد مسافل اج لزعقبعن ولم بمب كلذ دس ]ضيم ءانبأ
 قمن ةريخل زب! زم دلخزي قرع نع بمد تل ضدي ]في مفي .انمئازعل هب لافته |اشلالم |
 لغو فرت نانااك دع انجل انااا ابله ار عمن ع دباس
 دس اوم نم اهذكاهؤلصال ام ةرال ايخالاءذط 3 نمي زهنلاذ نمط كيل كلذ دبي زر انساناَلْض أ

 تكولزال لهاظوط اكل اذل اا خالإ ]فاء اجوتس اهلا ب اتسال لم اهل محا فر ثكع نجم ضداشبالا

 مقتل ادسلؤل| هل انامل الاد لوفاإ تب ناك لمحة ىنسيؤ اون اذ غماتلاولعوارل/زماطاغ كلذ
 ش | | ةوماكو لانس كانو ماكس. سيزون ايامنا ازلاةل لا نيل نب

 | هل يكد دمرنكتم نيلي دالا شدا مدالا فلان انلشمااهيدزكذان انفنكاناؤات يب
 ظ فيو دال ]ثم ودا مدالاخ ةوسل لان خدام دزكو اثفنكاماذأ اكل لل حن داشلال ان كو ثحياضر
 0 در نس بايو انتل ار اريام فقم كلذ درك يتلاوزبجلا
 سا تع ةنمطقس نأو ضطالهرمش نبل نيرسبال لان تِالَعش ادع يلازع هباضاضعز عدلت لا ]كل معلا

 ةاكالتلا هِلَم نينمؤإل ما وكل انتل الح شاك رعش اجزم ةريخل اب ازعهكازغأكهننكأ هلمجان
 | دلو زرهوبز نيلبزع مزهمنب هرب ازعداو ازعل ةمزعمدعلا اككم شب لزوارتظ ل اًسدا ل غاذادتبلا زنا
 هنعّولر شا |هَلعن 5 اصف لزضبو اذن اعل قلتو ارعشل صةبوا مطل زعصش: نأ 5 انتل المهمل | ْ

 لان دورا ادا 4و نعني ازعل اضف نعني نجود عزرا بم هنفداو ء]غائث هنئرمبال ل انراقوا |
 نمثل كلل امره هيلالث نادننا اخو أ هيطب نتن ا عرفاظا اعنا فو]يلازعإ ل ياه نمجاباشلاس |

 | جنتل ثنا ذاد ناز ماخل زعوطرزبلازعتم لح بسيط امون دعزبا بيسو نولازعلوس

 طضاذالاثهضر هباؤعارغسيزع هع أك اقلا- هيقزئكلاو ةماثل اباصاءلضل اطسيؤشلاو هَل انيل ايم |
 اهانمبزعمهلشلا |كك قسفانم جرخ اش العنا مله ديان خرف رس اعتلال 1

 هايم بشع بي هند زكا سلبت: اش هشام

 بلش تا لعشادكع ىنازعانب ام ازد حو بع نعة يخزن, دار يسع لا زب ازعسلصلا طا دكعزم عزب |

 ثم عمي تلازعءاثلاسالائ لسلام شاد ع يفازعراذحل انبنيمح اوم اكلازعن انس نية بعز ع نيسحما |
 نتيليءنلاغنعت اذن ناز عدعس بمنلشلا هلال كلذ ]فضيل اث ها سرس غرفي عفا مدعب

 دَسالو هنرادب ذل || انها ضد ببئث كلا نس”انب نا" ثمنا لع ةاركع ازعل ادني ود

 .هنيز زعزع انبت«زعاما ننام سلكك يلو اهني كيمو لا تنمأو لشن
 ىبعاه|كاذ دلو هتمجزعراهطوشتذ ناونطؤ اش دلدد نوت: زلازع تنال دب انلاسلاف
 جتباهطّوشلا اهط ىدلولا كَعو نوت ةإلازع هلا لا الطشادبع وازع زحف يل مز عنازهبت
 ةباذد قد ب نإك اينطنا ايو داذو ءلش اتناك ارك ازع هبا رضيع هنلشل كك رش لاناؤدلو أ

 2 ا توم مرر تنال او دبات اجيب نال املا
 قومةللاذ ل امكرلولا جؤراهنط ود جدل اعط فو ةالانتاماذال تلزم نيتمؤل )مالا و لان راسب ايام

 اهله ء ب عة راع د دلا لك يك ءطفن ديلي الخدين إرابال ل اذاهِلَع ووش رولا اهطمؤد
 لا لم نوع نر يدل ءاهط قدا ةاط دلو ثوم: اذلافو ةزئاتلاةلتسل اف لانناالاز

 _ مسبح سسسسجمب جم جح ععحاع

 نيم: رالا
 درع مرا



 هَ و

 ةييتفااباذلانلاد هيبازع هيخئرعن طم نبازعرجلا بم ءانل ادب قال اذا جة طقض» ديمجل ل خلب ن
 رع ؟يتتيلااك, طفلا فبلصأو دلولازعّوني لام رقي اهنطب غلط دلوو نوتتةزرل ازعل اع

 هوان نازعدفلا بْن ] ضرهش ا ةجيرال ماذا لا طقسا لس لَعش ادع قاع ةداذذ نعوسؤ مزون ازع
 اسيل اذا انولضرهشل ةعيراطتسلل ماذا اثوكذ مع 3من د ازعدج نب ة جز عوشلا عزت! زع

 ١ مهرذن عن ان علا ل زع جاز عنج اكرهشاةتسنياوهو دلو لما اهلج طعن نيشح ا نانللذو اون

 لل لكلانكلاو نَا وم ئلَع بمب هلملخ ىوتسااذا طقسل ازعمنل اس ل امسك محل ايا ائزع

 ةااتِلالَعش ركع از عت انزع عذ نرسم ازعز حل ارغيح از غدت ع هُبازعدمارعياملا بين لحب
 ديك ]ملام 1ث كك لهن و املاندكل اًهاْيففلانيزيضز عر زهمن ل عنغ طهبزع ةدعلا كتوافتف داب ب

 ني زيلع بير دسم هنفلخ جرلاذا املج( | يب عضو مف همدب نفدي طقسل ل ارلكت هي عنصا
 كلذو ءانيهفرهشانل طتساذالانراشل إال ادكع يل زع ةدائذ نعى يتسح ازعزثحم انبيزعدعس

 3041 قمل قنا كوزفلا يأ منان اضم دارا يايا هييشلادا
 اكمام ةخلث يرلغنبن لاف قيل او قومصلا اذا الهر | ازعمكت انيمانسزع هدانا ا اكضرش امش
 كلهم باذعلكلو ثلا ل اب ةمعاشن وشو ةقش ركب وعصل هبل يون غوعص نإ أيسمعنلا قارنا
 اتا ونةعصو ءاتل نمط تورش ةزخاال اشعال جات اوس كمل ادب ىئذلا قلل تامل اطسلو
 | 6ءلصلانبشا بعز جلع نِدٌحل نبآجنن عني انلع بينركم العز عود عنبازعزع اك ا: زرئاضا
 ملال ياي نلازعهنلاس لانش تلاع ادب فازع بيدداط نوما زع ةوئعنب فس ز عكاز
 اًضياللذك ىوشن نف ديول فيفإ ترين الا بصي نفدم نإ فن موا هشل* كرت اذارعتسن فيكو كذاوعتسدو |

 ظنلازعلعزي دم ل قر عن شح ازلع بيب ةعوالا كت يولد ناني دق هنا ايظا ةَمعاّصل لحانص

 طل نيةجزعيم ككل نم قل لو تلح نيس مناك ان تاسش ادكع ىلا زعذو كتل زع
 : اناا فوصل رعت نزتكيم ضمنا دن هنا اجيد يخي ة جس قيل لاي العش ادئعيزع

 دع ئاوازعميبازعيتلادداذ ن دجانة ثسج اهبازعرينلا بيكيبل جلع اكن فكيو لني نيموب بح
 لافرير دن باي خازباولاخادجن] مسازعزت ويزعم ديلا زعدج انة جن عين: ين عنك نان
 دل كو نعنملاو مون هملانوطبللاوقوُمصللاد قنا ختي نااكامهنرطظننب هس العش اد عوبا اذ

 :تكمب الما لاذ ةزجب اب عزعل عنزي زعا رفع نبدا كم يرظني لوقدعب مايا ه ثلث ازد اًموطقمالسرم ابن

 قلل وقيل اسان ]بز جزماث دسم لا قف تلرال مصر اول لعن اخ در يثكولخ كا خرم شام ةريكوعاوص نينسل زم
 دورنا ل تاكل اذن كتل طن اهتم عل دب جرالصن ين املا زفديال ماناةشلئاسجر تي نا قوعصملاو
 بسب ءازوحيل افاق ازع من علا كك مهدوض لالا اونام م ايحأ,ْ كردانزف جإعانرخل اف ءانحارسان نفد

 ةءانرات' اقتل ِجرَرعإثسو تنل طع نسْول] مال اهلل ائرانلاطريطع انزع ل تنيدي خرعرلخ نورع
 رشوة زعا اقل الخ |زعانس نيت يعز فمج ىف ازعدج انين جخز عع بن هيله صي ناواتتصءانل يا ءاوُسي نا
 تلا بيابص ان الع مورَملاهب ىذل اةرعبكل ا ورود جلال اذ للا مياه غ صن ازعوانيشحلا نم زع

 !”ز.نعرصول بواب ورعزعقرل ات بوارعوسب فازعدج انبذ ن يوكن نين عرسشح انة خنعت وصلا زع
 هاؤصسالوسراونااموتن: لام للا مرلع جزع انا عل عن ليذنعدلخ نوزع زعوشسلاوغساج اعرتلوين ب
 لنَملا فسم هوتعل اظفزلنلاءائاض نافرو دوه وانل> اند تانشالوم راو اًنةَسَول الع

 نبال تا العش ادئعانانلاسل افلغتننابا كو نعناكسم ناز عز جز عك اب ةزعرجاتعتع اكن

 ع

 ا



 داق 713 ردب نوكيناالاهمدب هبات قوم نادل هع زنكي اناشال يس ذئب ىزلا

 ْن ١ ري درزن اكتنال طنحوم ذك دز ليز سل لاو لعهش لتس الور نا هيام دنع نكد

 نابعة يلع نبرخا. «ننكا ذهل و نكك هيضكيان هيلَجَوسل 8ك ضعت نرد هيب ئضسيزعن اكم ديرت ناك
 | تاير هشملا ار نكل كولا 1تابا يد نصر ,ا نياصنماو ةرانؤلمسرالا ا3رابخالاقفاوباذهبو

 ع لاذ .لكش لس ونة لان مند اكزخ بوو يلون الوان دب بايت ةيغل انرئامدب

 . |نمطو]َسَر لَم طفي املا دف هيلج نصرت ءاذر وتل ا ءطرواهج دْيصارلا نام ديدي يشف زح

 هلطش | اعابا ءدملا+ هما كو نعنانازهدحاز فرع ةماميز|زمديح أك ةريكتن يمس هيلطرتكو ةؤلص
 إم هازل اكان كير نانهيلهؤ دان زتكو فد اا ذادنتالوقيلطل

 نالإإ يال ب اننذ نفدي هسا! سف لدغ ىلا تل العشار م ابالغ .«لاغلفتنينابازعناثمتيازعأ
 هل ع ررتك] سو لاطمامش |رَسش الور ناطنيو كيو فيهنان دم ثوب مقوممو نويل كمي
 دنيا هبرة رمش ]موت انعا مزمار ون ةرو هِلَجْؤَس هكر مل جراد |
 هلال | ابل ككل | بوت ناكت ةضخن عن اطص ذ نما واب ةللظنجا بير ضرالاوءايتل يباكلخ انيادأ
 1 نعنازاعيني نعام ءازوجبافازح هيانهقولازعن ذهل أ كددوسمل ذمتك ناهد انصب عجفافتلاوأ

 نخل او يهل طا يهشل زم عزتي تلق نمو ]نال اث كي لاؤماشل امنا هلا زعم نيديز نمر خرم
 هل اد ومع تلم !مياكو كرتمد هبانصا ناف مد هباصانوكتن الالي وارعسل اذانطنلاوةماعلاوةنلئلا |

 | فلاعدم مزه فمحن سون عدجان مزمنة منعزل انزع بسب دن نعزع هيبازعا
 | . | ةناكناننيفسلازييلاقامالايلكو ميتل|لكأو قمل اقول !زْئبرك غال ابل ةدلخٍديارع ثسر جزع
 يلع ارد قع لخ نيررعنعن اولجنبني حب ازع ءازوجي فازه فج يف! زعرام نيم بصب ال ذالاوزضأ

 دهب أك هوراوفدل نموا هموننمريهتل اناماذإلَسواءئلمْسإْرَسس لوس ل امل انراتل امرا لصنع

 اس هئائلطاهكزعم تملا كك ماثلا هتفاول هيغل طنين ذاهل اذ ملح( سي ض هلح ايمانا
 رانهله] سيو ناجي مدل ا ضزسكلا نابل و ناطخيو نالاستشي ةموجملاو موجملال نان ا ياعش ار كع ينزع
 دشاهز:لضفلازعن اير ل عز مد حاز لم بن هيله[ بو نئكإ ا بليو طول تب كلذ ؛لزام هنيرهقملا
 داذهشلا ةموجلاووج الايمو هال اهدي هلشب أ تلاللعش اد كعب [نعع مسمن امص ضمت زع
 هعبزع هسازهل اضف نع عآوسحلانبدحاو كانزل از عد مس ع نيك الم بني هيله ] سيورلوفإ قدام
 ىف هسار مطقف اة جر نعرض خان اوال العش | صوب ا اثس لا هبايس نالعل ازع ىرُيمل زعير ذ و هشعزب
 الاثمءانلاهِيلَعٍسسم ملا هنمالوا] هية نهتم ذر ئةاذالاقغدهتلإ] يامي ]يلا ةييسمم

 عضومكل نك صعزطقلا هِلَععضو اذ اذطونماو زطقل ا, هناخاجطيرتو ردنا و نيل اءاثس#و ءدجك لدي

 ص نائمطتسا ناوقبقرلا نوف طقلا عضوب م طونح ا هلم نمووْيك ير طقل ززمبل ل كد ةضر لوعجحارل
 ىديئلملاونديلإ[غاذ ل سارا ]ش ل اًمف ل غب فكه عمههود ب زر”ناب درسا ' نا“ ناذ كلضاق
 عمهلوانقن ل1 اثيرمماذ اكل ن كو نفكلا امي نراولا هيل |منسو ةيقلا نوفزطتلا عضوبثد جام رسارل اب

 نةهزمدحازعتءاك نمنح د ادَعا كعرمأو ةلَسِلل فجور اهتلخدإو دسمبا|
 طاطا وجم ناكد يناثلا زعبل هن همم نفكر اكمال نإ كلاياعهفادك فزع نخب تمعبياتلا
 نانو امومف هتك طماذال نال اضيف ونلزعزهسٌئع ةتملا كك ةسرالا كيلا
 نيرتكلإزمْلا نرخ العشادع ىازعنانسْنْش ادكرعدارلا بسيربي نعرحا بي نعت عاكه لا |
 بي ةوقلازازع هملرعن ا نعدحاز يد بي كتانلاذااهجد دع ةارلزفك] راع لاغذ كي لاما عج
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- 

 مح م وسم معا وم ل م وس سس ا سم سس يس سا



 1 جدال سلالم نول اربادنالتلا ايس رودسجزعد لازع ريحا! ازيجودع بزي نعلم

 رنا كا تفل للجسر سم ااانلا لان تاكل لرد وبن لسن رع دال ازعةنع بمب تت اماذاهلما
 ونوكم دوزهجب مددت وكر ازعل الع طعا ل اذف هوك از ههسفكل ىرتشا هم نفكبأن كر كو م
 انيؤلاكبة وحن لوفي فاناكل ان زك] ازمان هزهجاف عمام وقبل حاالد دلو رل نكيرل ناذ تلف هن زهجي نيذل اره
 عا موتا نلف ثلفرتز انج ميشو ةكرلازمتلا كب. .ةحاوهطنحوهنضكو ءزهجو هنر وعد هن مراوفاح هنمرك 1 ا

 ميرلارا' ىئشإذطااركرت اا عما نشر دلال ل اهرخاكاب هنن حوضقبو لحاوبن فكي نيد هيلع ن اكورخ ان نيكيبناؤخا
 2 دالة ارناف هيلمرغا (نل أسمن موناش دب نيس ميلزالانركتو هيلع خالعذلاب موفكش ناتو

 الئانهلعبقزملا فعن لص تورز يلح ا يتلق تدري ل ضال ازيا ةاوتل اهلعنأ
 م اتلانعن ازمزوكن ىورحلا و راكب اه ص ناو وهات هيأ زل اورتن كا نما لا «رباك از مو)عجو ى ورح اها ر زعم

 ْ 0 4 ةداموه عاقواستكم ىاة رات سفنإ ]صح لق عم .ولصب هناكف ءاشلا ةيغرنالا نشأ نالحالاز ءمالا

 1 1 ا ا أماكح ان :ازداةءانها

 90تائّرورعم ج تيما انال امض كنقت1ن إى غعلت نايحا م ال اامهيلهم حز سو نس إال: كاش

 00 انه َّت ا انناؤماوهظزمائ:انكاو انما

 |مامتلازعحلاط ل ضغزعنايع نيرزعزع هيبازع لع أك“ نك اَسافاَحَد لع فقمأو ىنكا

  ديونيدطعيبو باثاةشن قا تكاتك امس ونوال اههانبعو ثسلا 0

 اد ىراطعو لبن لاية فلاكةنيفخةرجوفوت وحازت بقداةلاموثلاب فيما ةي راع أعد ةبح ١
 مايل اب نوكتيرائصلاب انالا ناخايد فائيدر هننعك قرح اواضياططخل ا طعؤلطب لقوططخم بو ةمفلا انجرلا 0

 اجاورس نحن اولد اهب فلنا نفكلانالرفكلا ناد امل مهن ظيصخأ او ماهل يغشت اكل امض |

 اذهّوشا!ءاثذ :اةنئالارابخال اذ. ءاكحال اه ذهب حرس لاخابواهيلعن وذنب ةمالاواث نصح اهل عدازامو ّ

 /هتنكاناهنيتسدؤ يلانكل نال هس شادط ناهي نعتخل اكباثلا انهىف ةدراؤلادابخالاب
 نظرا ندا لايرط هرتف وشل |ءوب هيجإصي ناك يحمل سلال

 ا ا لافتاؤانلا الغين

 اذان عرزب منيت ب١ ناد تح 3 نكي ل فمع ان عمو نإزعدارد نعله بتننع:ذعلا اكدملا ِ

 0 رذخجاءاملعرزبال يبدد وع هل لدن ماده فلي دروس واهب بصي ندد

 !مرنكيامعومم نال اذوب حرصا كلج اهب فلي ام دعانا دالا ذ نال نرخ از. ةانامالودانذامل تاكنا |
 ونار شئ رنكلا اال اةرفكلازعشتلا ةماعلا تلال عنمحيلال انل نال ام ليو ةرازز نع ةعدرالا 5

 لالا ةنسةماتل ادعو تبضدازانف باونا ةنخ غلبين الا ةنسوهفدازانف هلك تاج هب ىراوبهنمذاالءاذ

 لايموت ةنل رضوان انستا لمشاعر ماش, زميس شا لسا
 و يسر لكزز ور هكا ك انلعففةماعو لوح رت نإ ماردائيندب 0

 |ةيتلاطارد شمام انه أب نك رشاش اطول انسدلان هاا لش لشلإجلزنع
 :دهلازجرخسضناكؤاكلا عاف دجوبان لمت ايت الع شارع فارع ىوارلارعبجن هيل امي

 ةلععتعن ,نينحل كركم ةييضالف يضدل لعروجعتل كومان بويا اهضْمب فولو نود ران باوثا ِ

 للا تاوناثنلث لهل زنكي لاو يازع7 نعلم ب مسان زعزل اضورعرابر همز ل مر عراغ نب

 :ءاهج عة علا ملا كبوطلاو اهصقو لا عودا ألم نةنافلواتنطيلو مردف تخف يلف تامر اذا

 ات ةاكمكرد اهنةشل ةزحلاو ةماعلا وس ةشلث ةرنكت لالا :ة!لعشارعيازعزانسو تلال بعِرِع طئزملا



 ظ ")ا لاةىوصن انهن ازهرمار ضزعض ايمن ازمدابح هن فك زماني انهنمدبإل ةماعلا رمل ادؤش نه
 تريدي ماجا يحب د هي ججوبوب >2 كلَمشادابا
 ل تشاول ونكون لاب نسب ابان اال عزوجل كانا يتزعيز نانو

 قل اسل اء ضان زعم درهم بسب نييراهمن ضي |رجوثَو قب جوحادرب باوث اذشلث ذ لول اوبل

 1 يورو 7-0 وبلا لَم سإَ]َسْس الوثس زفات تاون شل لام كتل هب
 زيزو ١ : اها اناف تابوا الا ةهق دنع دي هاب 08 يي دنع

 . وهو ةويصم < انامل ايل ياي ذرتاوج هيقنلاو |

 كن هددي كنسية وس فكل الل غم لاا ون زنكيا وس دلل اهب سبو) ابا نمش الور تتماا|
 نس بان ا'كنةرنكبا ثوه تلا زعبشلا مهله فتن نول ئسي ىل تجسس ادب نبال نب اونا
 منيترهظن يتدرب باوث اهشلث ةبآسيومل اومياعهتنإ] .موتل فكي ىلا ص صنشل اد نال امال لاصق
 او باب ىف بابل ااه نموزخ لنيل ح ىفايو زميل ايزصح« انلاءكيرفللا [ تنطق بوو تن عملا

 مونهر دونم امر زع هي ازعام |ك هنْضكت يملا طيح هما شقتعأأو هللا اش نازنكلا
 | مدممدو هيلعميقلا طس امترازال | اهيلعطسا ماطب حاطب الان هنبكتونمؤلا ع احل |ميبع

 | كنوز مولساتم عج ضر وفاكلاب عمار دوج عضو هنهصيإ تي عضف نوع دؤف اكوا دعا هيلعمنيفلا |

 ١ ايلا يسود
 | دياز نيت مز معقد الو ن وتكرم غصنملا وكي هلع مدقمدربوه صيت طع وفل
 ظ وفل الو ن مالا طباتع ى : سجن زيف يام فن هيتكد نوبة دحاف اسج عاد زر شاتط وقفا

| 

 طقوم مر دردلابهساداجيْف ةمائلا طسو نخؤيوسب ار فاكالقانطقمهجج] عالورعمانسوموعب قالو

 انجين والو هيي يلونتن مدقسدتأت أيبءددملقدق منال لمعالي ًصزعالاؤشلا
 ا ليزلان انام ٠ | ذنكريغئزنا عمل عهةرتومضز هبلعتتيل ملاءضو درا اذامْثصّيَسلا هله ]م ءرممتل م نبامَعل !رعقلافوغلا |

 عصا | | هدد يضضوموصيو. ٠من مطسرؤفاككاطمجزم عن ازمنيضوب خا افط ق انوار الو فكل ردي سو هدف
 - ْ نع ْمعزمرجإ:ع ملاك هردتور وف كلا ونعم وضم دقو طموح كوتلا] ها ورخادانخ | هيرمال زم ايان قا ْ

 ِ | نانمززيم ١فترؤفاكوةيردمائيشبؤب]ك) هد دف كل اننفك اذال تام ش ادع قرع انسأ ظ

 *| هلقادكعوازمةنااكرنكا زمن م انش مدجانمكدعمانم طول زمابتإ جعتؤخ دار ولم
 | ديس يسوم سوس سوس يس سس

 || نعزايازجوجدلازعتمانسنازمدكح |ككة رب شيا كاما هوءاؤس:|لاعلجيلاط ونحوه انسمحنسأ
 ِ جم بي هشاشلا كك جاسم د هلمجأل اًمخ ثلا طوني زعراتلاياط هش ادمان ان امن انركتبلا

 عنو ملاب | اذالاثامانانط مولاه تولالضاق إل للعش ا كعىلالك مل امءاونل زف مزعزإل ازعربمع ىلا |
 2ظ1ا ادحتخل ان عصافكتلخ ارعالاةيع هيبتنالفهلسعاذاَكر وفايد عماسمرالو هزت الو رثوفراف كلغ |

 امد :.ينم ا مدمارجةمأكم دكان عل اتدفلخ اهتم هس يؤمافزحاو يطق
 3 | [تدئتت اينو ارنا مان الضال دس: ا ءرفوشنلا

 سس ببي سمس سي ببي زيبا بيس



 وص سيور سس

 كب محبس ج> و

 أدنيلا هي فليالزةالورلكتيرل انمادرازالادعب مب مي فكل مث هنم ديال اال اورازالاز عنخ الد فكل ازددال

 ةدملا اك ركحل افغِلل ةمايلاذ رات شارع ينازعائ طب! ضيسزع هئاشل كك اياكايرط يلع هيام اذ
 كا ىدثلا فنزةرخاهس ل عرشت اهتز يغ] متل انفكياكل اقف ة ل ارمكت فيكهنلاس ل انضر هب اهصاضعب عز وسزع جن

 اهيلع دشن مطونحلاونطتل اير اوشن اوي د لازال عضوباميدك؟رطقلا اهل عضوبو اممرهظمل دش وردصلا

 طفانكسكيلا تاغ اذ الشلل ايلش اد ضرر الان لاف نيعانبن ]رجع كا زعدارسلا بيب امد شار شاؤزلا
 قهساَدىلَع ةنيثماط رمش اف هنماعاتن خمر وف اكل زماسش هزيذل اوتاكو ال صم اوزضنالو هوؤيصخالو 4.
 ننكلان كفرا صاطموهوطب عضومو مزمل عضوبْ اذ هب عنص فيك ونح اذ ثلف هجن باو رفلخزم هضرط حلما

 هرولضاغل نميقي زنكي ضف|رطنلبعنصيإ و كام اي مفيلاهب هين ضتو هل سا هب د شيد زح نخوتذاث |
 بازعفوكلا تن دّحا اكن فلا اورهجال لان تنللَعشادجعيلازعهباطصاضسزعهئلشلا اكنفكلا هي عمي [ج

 مالشلايلع ادع دانت نعزي زجز عراد عن ادب عر عن ضفللازعناذس نون م هَنرعر وهج
 دال كلا لذ ديلا نانراخل مال ارك ةومططسمت لو داذككما ارت ان ال نينا لاق لان
 هتادع يا زعاشمالا اذهب بيب اك حية ذانجعتنن | سوا ءلَعش ]وتلا شلل هش ادجع ىازع

 هيلودمجوبال ال لد رخو نس دز لا بمب طور ثعنل الع عضوين لمي بورلا ناش لسجل نار شل اياع |
 نبه |نبثايغ بمثل ااهبنخبب رد اكروغعاتخرلا (ل أب ةمحدل اوس اكو ايت الكتل
 :”انازكينافوءامرل مدد طحن ارنعل طه جا مدد كسل اهيمزملاب كيلليكناك رشاش ادعو

 غاب كيلازتكةلخ رسابال لن تل للم هشادس فا زعنانسي شادي زعاننول زعررسا بت علا تلا |
 | ةماذلل هفوة لكننا فانهلح ناب ا'انه (ن أيس هنقي نااذ هبات عري ناسا
 يعكر شلازعربفلا بمس هل انروجبلا» كلانا يقيم تنزل كاائيإ اود ازئس هي امال افمكع
 و قفل لاند يل فن مل ئه طنينينكتذ شل ايس دبع ىازع رطل زهد زبد وقلنا
 | شلتها واكيد شامنمي لف تتدرب زل زمائسهئدعق طعم ادت هنتكا, غيت النكد

 |شاكهعمانس ىنرؤفاكل ال مجان هن مطيوح جرملاو ةرّوملا ايجي غزال صبت تف صنو وعش

 قلل هيلضات وسن لكو ملض ىذا عيلة ههجيعافب نر عش د دةردال هناا دل ةماملا
 |وايرباس ةمائل )| مجافزطق ةما عديل ن افانطق هلك مجاغادرب نكمل ناواحر,نوكجرمكل اء لعدم لا ناكنا

 هيزفو هيلاري انوغتة زاب نصلاب ادت نان نكتلال نحن عفض ودا لفل نطق ةلا جذع لاذ
 نطو ةماعلا ماه افلا مث عرذا سيرارازالادشم ممفصنور عش اهضرعو نضنو عرذا هشام تال وطه و نزوعو

 تب قزييناذللاذ ناكن اذ اورو ذ د نتكإع عرطبو روف اكل زماًئيش بي ] كر هلع درهجو ل عةماهل )ضف
 لعل نيئضوملاذةرايلال ضواقلا نايبف مهجر ءراشل يطملوف فنالا ةرطةلحوللةنوتلاوةلسهلا.هنرالا |
 اولي دهعبوقر بون ىراسلاوهيقتوارابخسا امال سس ارساله اهيلكتو رهط لب اقدام همدارلا ْ ١

 ؤ

| 



 ياو هس وص ص حم كاطنلا هب بف

 ليذسوفدرل مطتاذانلا ناماالل ان همكو كنهر اذا طقالاط هنيزكيزرميشلال نوكيا اتاقلانءاتلرإلاع

 ناضل لم ندانشلا لان كي ارم ثلا فيراثالا الن عطتنالفاسيلاءونناكاذا نافل لجل
 عه ضازمرانزهمز مهرب ازهفمجن طادض نعني انزع بيرو الو نوفكويط لإ مما نوكي

 ليال لاف اتالم شادكع انعن نم نها كيرمالاففنمز يصاب ناباءاثتي زمتلاظفزم

 ارربناك ا ناثوفل نادم لئاكن ايمي هبنج يو عن ثت عض ورمل الضد اذان اعط هبلص عرطب كو دب

 :.ءأ إش كك! رعاك ناز جول اهبل م بيس زنلل ا دانخاكا ف اكد بربع ناكنا هال هلمج ىنائيالختلبال
 نينرئلا لابد ةبللالقع اللا عضو عدتيلازمروفاكلا عضوبلاهرثإِاَم لا دنس نما اوما

 اضف بدار التل ضرمو فولاذي نادم تا "نيني المو
 0 غاز هزعز بث انلم ت ياطونحتتللا اعمانس يا سحتال ل اثرا !.:شادبع ىلاز ع قرتمل نع نال

 : :طوغل ا من انيك تلال حشاد عبلالت لذا ناس, هش ادعم هل هءلسلا نشا كعنجإع

 ع ع : عر ازبازعيلخ نبع جلع بي هنود ارٌوهيْل ير رهحو نمدوهل ار اثادءءاسموهمف ىف

 ءلاراثاءء نمضروف كك لاثدع يلا سها الاغا شل | يل ادب فا ضمحو رع ران ئعينرح
 اوس لادا طوخ لاند هجفومد دنهل عطونا زم هني هسار ماس هيف 2لصجاد اهلك ل صاطبو

 سيجا شالا تسقي ا6 هانم اخذ سيان“ نيينهلاذ دانا
 يش لكدلاغ هاجس ناطر ا اذ طونحلا
 لا ِلَم ساد نأ هو نئائباطما ضير عدئانلا 5 جفت كدا ايفو »<
 0 يومن انكار دينجا
 كانو نش هنماونفك» بي هود ايل انهن سحر شكس ال ننال اِلَعْس إسلامه

 نيذيعزب زعزع ك نذل لذاكث يده اراجزع انمي لضفم ازع نيطد نانص نوزصزع ةريل زم ذعلا
 نوت. كتان نافكالا ذلوقوم لال تلاع ّس ادبعىبا لو نعي خ يل ازعيشاطم ىفان نمت جزع نيانبدع

 ةقاووتا نأ , هلال إاَء هشادكع ينزع ناس نيا عوبد فت عسعز ل زمدجا بدع بياع

 ل نشالله اجلا هي جدخ زن اط ناز حلادبهزعز كمان ة مزمل اكد

 انا, زطنل منار |ئي]سورلازنلَعس إس ةماكرطقلاد هب نون كبس اوبل ناكناكلا
 : هنالراخالان يطب يرحا هنول جيون اانا يكوون وكي ن اهينزضفال انؤلافوغل اما ةماعلا هداذالا رعبا

 ا نيبرهدسس يعز مز مح ىلا زعنمس 5 دّسسنورعزبة زعل هس بيب زعةدعلا أكنفكلاهينف

 نق زداهفو مي ناكيموطش نبؤذ لاذتكولا لونيهننممل ناشئي لذا تئادازعبؤب
 رائد ئاميداعوالم ولا اكولار اند نيسرابهلب مسارب ول ااهيلع نيكل ازي]مل ناك اعومصم

 لعند دنا اذط ى ولاا تسالاق ل اهنونش ابيل هين وسب ة يوان أيس
 همالكوينائااولمضتن انش هيلع ملررشلا ميلعم مص كلذ نوكي ناز وجيل مف ةباكسن )ل عزطقلا

 لج درلإاكذب ةولمراممالا نطو صح لاناكناننطقلإ فيدشتطل رز انه ةمهمش يد لومأ
 دراهنال غن طر يجزم ذل ان وكم ىوطشلاز اين او ىناةومل لم صيرطتملا هل ضإ] جعضض ع لع ةمردشت زقكلا
 ءالاه ارم رع نفلازعهسأ و زمنا ازا ناكول ل وقر يخالا ددل اب اكلة ريل وكل ني )عاود

 تجاهك لإ! العناد جمادي ن ةمان زق تن امهل لحن سلا نإ نط لفتح ىبازرع
 فانتوم نوع ناين ال عزع عتب تازع ارو دعنا زعد سرع هلازع سولت ان عوفلا بي حرجا درع

 منا

 مم ده همس ا سوس سا



 امال العش ادج وازع, يطنل عدم انبذع بمس زعم أك ةمانزن ص
 | لداؤةسنانونلزنكلاوسب ل أب امرباس ةمال الج افنط ةماخ در نارك لمح نا درب نوكي ناكل
 | تاكبوثهننك نوكين تخبل ان هباطعاذسبزع يل ازبازعدبباز عع كك لضم طكدل مجان شن يعلو فرم
 | نعم رعالعل ازع ةريخلاازع لخ قي عجن لع بسن هيي اب زنكي ن ل كه كلذ نان فيت هيل سي
 تافلضاف فيطن هيي] صين اكب ون هننك ىف نوكت نانعطتسانان هنفكتن ان درااذا لايت ايلوفعجوا ىو

 | كر وملا انهى راند ججدقو كلذ نمل ديزنكينإوت كل أرب هيجل صين اكان نضكين امجاد

 ةفازكءانكب ون يتم جاب نول اذذع قسد اللا نازل الد شا رضوبالاثلائبْوقس نمو نوكيا
 | نيياطصاضجبز عت نطلع ب ياكم ئانكاب نوهاتجب نول اناناهلجاو ةماغداكحادادر ىلتشادانكوانك |

 |نعدم نبق بي نعقع أكد يل اذ كلا نكياكل نإ لع شاد يازعراش يني ميزعاشولا نم
 افكت سبل هزلقو قزم نايل ابمعل | لعلع رسلان باييزعمنل اس اف د شاد نيني حنا زعوندع نبذ
 تل ثلا ةرسبلااهت بايه زعل تلال كتل تحاواابالزنل نمزكرلسشل ناك اختو ابن
 وموال عسعي ةنممدورب بصعلا ةياهتتل لف الازبا امد هارت ا ديهشلل ىكذل اذ اذكت منوم تامملا

 مهلمئابازعهنازهتجزعدوكتلازعدسس نزمنمودعنبت عن عز كانت ع ب نازي وني بس مدشي نم رشم كح
 ادبلهلافءاحن أس ندا مسكلا ةّييضالا غو ةلزثكلا منة اهيلعش ]ص سالو لن لانرشلا 0

 رن وكت نادل ذرعتيبال وق ءدرنالازءانوكين ازوحبالن نكلا الل انةماعا ايه انم هئقفاول هل اؤع 0

 نئوبرمالانوكاكو هغوادربءاذر و دازاة لسماع انامنرازكعما َن اواضأ يغد دوبل لمؤلطباممداهناف : ةئااقلإ : 0

 كالضفزيازعائباصاضمجزعيتلا بن كك ا ميدر نوكيالى نذل ادري! لعلاج خضم ةنايرذ بنوا اان

 | د هنجاح ضم نتفائيش ةبكلاة وكن اعرتشاطحزعاال لاله بانل اسلاث كلن ادبعْزعزاوربزع نكران نس

 |هيالل ان ثيلاهيزفكما لذ هئكرب بلطي هبعفنتينودررل اسهيو دارا امعيجنر لام هيب عصف ءي ىف هضببوقب

 ع ةراغ يتلا زج هلال ام زعكمل اب عزعد مل ب تنرعت الج نعاشل !هئيلوفصز ىسوماشس 7
 دهوك بيل زعدَع ياللا ثيلاهبننكيز مائي كيلا ةوكرعئتشا لجل ازعدنلا سلاف تلال عج '

 أ ززاكقس بنزع رحاب تي ثنا جوع نال وطي تلال نيش ةعز داما نم
 نيطناك هيلا فلم أ ناك كيلازفكالال انتَ ادمان اطصازمت قهزع
 يالا عزلة لاف ةدحاد نان ديوجنلل عضوبلام | لال طمادبعي از ول يع |زعناكسمْئبازعناوفص

 دايو ىدولايعارضوتاهنعدرجاذ الخ اطغوضو جلا: درمان امنا قمؤل منت ديرجالاف 5
 هؤلاكايف م لاثلا داعٍ عرس نتاع عينا ازعدع اكن علا وهف نوعا لع ١ ١ مفسلاع

 اهياةرسيلب نال ا هَبومَ]َسولاوهبلسإَ]َصْش الوبر نذوان كله انغنالا رمال نا لاف ا ازعل اب ا

 | ةدالع وجب و ةوقوتلاملانبديلالصازمعضوت ءازتخ ةديرجل هريضعلا امو لان نونة اذا |نؤ كح ااودفخ عب

 تل ةيئلا وبنين اه الا نحئايضف زعل للون كابا ل اي ىدوثلانايغس نمل املا

قلوو منا عم نئركال مهو ممانوم نور نخيال هنبشلل نفل ال انال ةتلا مودرمالق نورمضخلا ناكامن
 : / ْ 

 |[ لب المش ادعو رع ةدابع نيج م جيزع ةريخل از عهيبازجؤعأككب يدهن ذاك ةئكادازخا تب
 :انسلزعنا لاثو لا هيا مَمفلث هدي ىلا هتوقرتد نعوم دسراشاو عضوف عاذذد لقةبطر ةليزجنخوت

 ادم

 هيلو مجيلال تل اذ دار عسبرالا أك دانع نئيعدب كتدح دقت لاقن هئعهئل اف در انا لعشا |
 | بانمااماهيايطددوملاءاذاطانمماتاذملا دنع قاتل اذ ةيزلا عملت ل تائذ قا ز ارارلشلا

 |الفكلذل نامل انءامجا.ءاو وتل |عجربوربقل الخرب نمر دق حا و رعاس ىف دحاذ موهىف هلك افعل ا وش



 هما ده 100 ويوم حل مح - ع ع+ عج دع جب د وسم 0 ع حشا

 . 0 ا
 ةموترلان اكل ناي اولا: داوم انككزنالا ؤ ىوت لماع نال اساز مل اذ كب احلا جءانسل

 انيمع ننال انماتانملاةنرتمامةنس زلال دنانو ناد هناضمل اناكنسرزنالا ناكل طنا

 الز /!ذو ,انرجلانااكى رخال اول اوان اق بافمل ئه اذ كاانم انه: دونت عم: مذ نان

 الإ مزمل ازاهن نكي رع ةَمتلمح واراد قول ءدسيناكأت هنادتلا ءءء درا عضو ذب

 نانا الخ ايي د هاذي مجدانئاو بخ رتل انني مدان ئان تلمح تاكل
 ايبا ذبل هيومن كامو اناث. ناو هتاللا راش نوكبل مم كل: امج انادي زمونمشلاو ةيناومل |وفامل اهرذ
 دمجل اف قتساا] ةملظلان |[ ةزم از[ زمام نوكيازب ىذيال امل ادةيورتالا وما انوا اذامانعالا

 ملاذلو نال [لاذ.نرملاوةوئلا وحان قب كا ذهَوفل اباه نوككولا ةنائنلارقنل رم ؤو مازن

 رولي عاروطقيتس لاذ ناحل لانك اسنان خزربلاؤساذ ان داشنالا تان دككمد» ناس الانلذ اهم:
 : جاذدنزكجزع كتلك اطن< .دالذ مزانقيطز عا ن يكل: :هناؤملانآكرمل از ءثعنس نإ ملام كنل اهم

 ىلا هوقرتل ! انهزم يالا طب ىزحشالاو لحن | ]بام غلب ايما وضل [دنعزم ٌةلحاز عضونوشر لفة دبر انالانلا

 مالتالَعْشادِك ىازعراتب ن] فزعة مان ةمزموطنزبل ازعل هع تملا اكضنيشلا تفز نفلبا
 تأ ارا زن كاصبد | لاة ضرره نم تملا كربلالاذ كرا نيؤلاف ةدسا ناثديرجنيلل عضوي
 | دكان ث' يما اذط ىددو ب يزكما ندي هلخدال اظفم ان داعم ديرما عضو نكمب الو فاشن فوعضح

 3 ىربرمت جرت سارا يدا 00و 11 ايللةحنس اليرنال
 قاونس تنل اذ لالا م ثزعما كي سايالل اثربتل اذ عضون يحل ازع هنلاس لام ال الع ش اداكع فزع

 ١ نكمةدملا كركم اثبحة مسارات ىدان يل ماهعضد هكيالن ضيزم«رفجيرا عتابا ذعدمالاب وبل
 | ةلاطمرد غن ن#ليقددل ادوعل اقف ةديزج طر دقن ناد اذان لجبل انا فاول ام انباضص/ةاح وز جزهس
 : : امزاهل لمن ديغرل اذاءءديمح زعل اه هيل انكر الالب ن لعن عت جن تجي زعذ نائل نجزم كن الخ ادوعز انف
 | جاشلاذلوشلاءذوصا نأ ةياوتلانء ا هبدلضفا ةييرجلا :ييرج ان زوما اذان ؤمع بكف ركل ع نوم:

 1 لا :ءاةياذر ذهاب عئدزو |كاَسْرلاؤهيلعش|]سشاالونر نوي ةاوزلا'ساجدبو هلم دف يلا

 ما تدجوخملا قوف ل اذاهقوف نمور ايل لزم عضون :رحبانعمنل سل ملجم هئلشلا اناني وعاهل دز محب
 انهيزملاع نينا هيت هناكاؤيرفىاةرساغلا نود” نس زمالهبناجئازملاض بالاك ازمدنلا فضال
 ةنسلاز تلاع لدا ابانلاسل ئه لعنية معان كذ ندحا اعني ونن مزعل اناقلا بت

 هِْإِإ مشا لون ومي ابلازال ل امخهنرفح ف همم عضويتلا'تللز ويعم ليا همظاذا ةداللا

 د2 هللحر دنع ى الاء هسا دنع ءدحاذ ل صض نيفضاهتشف : لعام دف هبحاض ب ذ سير يعل سورلاو

 قمللع نجحنا لاضاشهلعضور ل لف نادر يمن يرسم ى در درمهىزاطصنالاذهف نلت ناكيقل ابحانص نا

 ناكسزولهن] ءاهفرنل د المؤ ثول جرلا ل لذه كاشل ملا, ا11لالء نيل لع تكرمم تواوفخاتناكام

 زنط رنا بزل ساذانعباذملا نع اي هنااا مكب ازع دن فمن ذل ضيف از ؤش زل
 اذوضيرلو 1م خويشل زم هيد نعم بتي كلغ زؤر لِظَعباجاؤلاوزاخلا ينو
 ”قثلهضويناملاعت تالاضْمحوتساضرالا لا هننجزمماهطصا ان لإ يلَع مدان أ هتلمجر هداذسا نالا
 ءراتخ وف ابرد كنإاءرلول لاق ةافول اهترعشحانلم هتؤجو اهيرنلاب ناك كل اهلا هنن هلت اخته تح ار امج

 :طمنكك لذ ءدلوز مخ اثكا3 يَا ومضَءنيفْصم ءوقشو اً برجاَهنسإُو ةغ ثماذ اخ ولافو دعب ابر تلال
 ا د دمه مييصس سس



 د (بيب ةعّمةنس راسو هل متو ]سورا يلع هلل سلا ءائحان ةيلصامماذ كلت ثءددنا دعب ءاينب

 بفمي ناشالإ ل قإش 101 لة الغش اتاكد
 : ةاثعنل )1 لمجت ةوازعدتلاسلان ان هيلَعْش ادكج ل ازغةسخم كك شعل لع علوا
 بو نباطخاءلس بي ضر ىاشاه شف لاي ءاذتدال كلل يوسع ثعنلا ن ايي تل اهبلم
 لهل دازعمنلاسل انتل ايلعشادع قارعدل نينانإهزعناكسمنارعناعنل بل مزه يرسيلا دبر زرع

 دواز عوشل ابد جزع هنازعاتكد ن يكن مازع ةنع بهو جم ]ساس فب يلا لاو متل

 تضل اهنوكسد الايمان مالنا ترس شع لوا نلمس رع ءالازنغلا
 النا ائيشومنص ميادة شبا ضراب تكا ا ءابماشل اف نات نبش وباسم الب ذو نحن ىف ءانال كان داهف
 انويرنللج مهيار لع هثددشفدي زي عدن وجو هنكانيرد ثع فوم تلاه كل ثعنص تعا نان كل عنصا

 !نيردنعلَوملا بدم او داثل زمالة سجن تسا ل شم ؤنص ناشف ومني مةيادانكم كلاثن

 ملام ةنجيازعوكتالا هما نابازعةينلازازع ديب زع لحب أك ايمانك لوقا
 1 ةزانلا كل ايمي وتغاداؤسار يلع :رلزلاثنجلالاث لمادت ةزاثج ىاداذا الا اميل نين انا ناك
 دوسلاوروسلاوهف تيل امك كيرلا ذان تيل ع نوكتى ذل اريوعسلا ل اًهيريكالا ةىهواهحتمز احلا ةدحاو انما

 ا ا هول هلل انينماتعتن ألذ .دخ ا ءاثلاةمائلعرخإو متل اؤم ةدان لاب
 |كحيوعزلاش اش ةيشدإلنالاماوماكةنيال اداه دلل انير تال هما لا ذط ىف م يفسأتساد
 د تالطالا لحنا اهل ارنالرفاكلنع ةيانكونخلاناكوا ثويلل دانت االد ةريصتيغ طعن وةوم نيئلإ ومالا ةماعزم ظ

 رفمحوبانائل اثم ضر ى دهام ادعت ال وسو رعت أكو ريان مع اص لوتلا اذه نوكن ومالا زم 5 تاغ مروا نام نامه

 دانانيااندؤرتهلل املونسرو شلاق دصورلوبروهللااندعو نانو كك لال اًضاماددأةذائجئااذالكنزيإم. » تنين 20

 بيزع عازم أك ونش ة ع كاالايلم» ءانل اذ قئرانول داس رهقد ةددشلاب نمت عن اش نت يحن ظ 2

 ةزانجياتغالانملجد مدعو نال طمجز انك نةداثذ عد كسار جول نا :عنيجزيونل زعتر | تان زعنع

 له

 ن/ناويعلا
 دقاولاصاع
 در و ادخل

 7 اين
7 

 طال ان اوشن عيل زعلهس تيينعةدعلا اكتياد نط اهنكدن شال صا زن ككش ىواضنالا) اتنطت 0 0 ١

 ياض ةزانجلاندلط نيالا ءاظفةراطخ يراسل جانا اهلجلعن نصح ناكل ان لش العش ادبع ينازع ظ
 «ىدوهنةزائج هسارولع نا هركتال ل اهعِلع لص الوسرناكد كوي ةذانج م كايلع

 ن.شادصنعيك تي دياتك ضْعنَسلاَو ةمابَخاَجْ مَنْ تيلمأو كلثل ءاقن ظ

 عيدازمةذاج| جرمل انتل الهذج فاز عرا نع ةرييعزن فش نعوبعد دازازعرائزهمز مهب ارعممج

 نيجراهنعهنبإ اع ةبرالارود اساوكتسلا» ءاخالا منسي العواد انهي: ةريكنيسدارل ١ ارفغاهناؤح

 هلع هادكع فاز عطزعدلاخ ننام م زعاش نب نادم خسانبدك زعم بنيت كراك زك

 نوال لَ ل اووي دون زم جرخ درا اذ ةيكنوتعواسخ هه مغرد ة ماش خازمل اذ للا

 نيدعزع ون مزعل خل ازعزايتلا [ككماناتدلدإكبؤانل ان ثجرختلاررسررل اناؤجتل جااداغ
 نسال | فعسرالاررل اناؤجيذخازءلوقيهتمسل انتل لَعسادِعِلا لو نعد باص ازملخ نعدشار
 ةنلالوقيهتمسل اناث للكس كوتا فازعنيطقي لمن ازدوازعدساوبغزع هيباز عع بي 5
 هغفلكو دمر : الل نايل هيلو ميرال كورال رائف ن مالا فريم امال مقتل ناةزانججئلحف

 دلزعهبايسنالعل نهريتلازع هبقع نزعل انفف نزعه انعلع بيب كك دان ءائعبا ارنا تاما

 نكاطلاو منيع
 ١ ماالذي ليمن ااوض رس أانالا لزرو هسسم دعت جو ييرلو ىداطضال انف ا

 الط اثم دحا اهل ءانالو نيس امل ضان اولا لونج دوبا) اتكلذلعضرملا اميل طن نيس لسا اذان ةصيماَروسَد ؤ
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 نلؤناوهر ساي ناك فدو الاب نمل اؤل تلال جراج فلا يب هلم اجلا دامدد
 طرب تلازم هبال ضرع هيكازهلم بيب كك يذانل انوه مافتس اهبل نيم لمتسرالال اضال نيف
 ىلا اك ني محرا نمل ]جلاب موملادبل اءادباف ةسنعصو ف سكاذاللاف ةدانمب اعين شل لضرب ااثلاس

 لو نال كنج |الوان ”اي اننا لطتترخدنلا هيل ضان مالت زمبم ظ
 , | كتيلاادنناة:لانريدي ىدلا ةزانا عيت ناذ هموت ناوالد ان اش لشن هلشت وحدا ةزانجبا

 رسخت نمو دع ل عم ايَملا بري اك اهلوحد د دل ىلا دبلاب ملا لهل ميول الجل
 5-2 كلذدسب ناكا:وةسرالا هنازز يعل عنا ة لا لان تل لوفكجيلا كي نمرباجرهمث نيورعزم

 كز لي لوا هفخا ول ةسرالاهنازجز مالا بادب بانل جب تاير نجلا ساهيل انكل يني رع
 نعدعس بسب تدخن الاي تنالمانو لزم بام ادعس ننشد كدي ءاشاهب بكم ءاش ضاوجيا

0 

 0 حا الة دانا ناد عا خدع |

 نقتل اك يفتن وكنا - وشمر بأ تما دمنيرمومةئاعزماضا
 كهتزمءاجل دادالا ةنجانانالح لدا ناالاعدوتةرجزمؤلالضدااذالا لسان اذبزع هرسعزٍف يس أ

 هبئعاملوالا هرتلالَءش الحف رغدان نط [ضضفل ابرج ظن نتا زعزهس بي | كك فشلا

 ىلا لي نعدباضساز.لجدنعقرلادداز عوز زمام لهبزعةذملاو هز عوحأك هذان عتنلمغي نازمؤلا
 ل نون يلو هنوني نيةيشلزماككم نيمبكس هب الكدؤبق ل نفي وحن مؤم ذا حيز نتي الع اربع ْ

 رالت الهمس عراجزههمث ب وزعزعةوتعنب ضيم عكا لمنع تازعتع اك نوملالا قزم جيخاذا
 أك البجا شم طارت ادن السربت.ل ناكن غرب يح عرض ىلا غلب نمور جالا نمل يقرل ن اكمل صبح انيمعيش نمل اذ

 ةزانح ع بوشبزبل اوفياء اع فمحابا كي ثعمسل اريج ازعلدجو مماهنعوتمل علوم ب نعةزعلا

 بياكد حاطب ش طارق اهنا ناكني امنا يمال ناكتجر ماهم
 يولع الاس ةزانجعتبنملوقيراتلاهيلَيجابا و ثمل الوسيم زع ةبفعن لعنهم اضف نيازعنايقلا

 ننيئح زعيم بسب نعود عزاز عزم اككك ل هس كلو كلم ال امال مشل يرو ناذافش ارت
 ية هش لمكة زانج عتزمنللعنيسوإسال انهن 5 امه امن نب غبضال نع ضنرط ن دس مناولع ظ

 نتازعرازعتج |ككة يزعل ابطارقواهنف مغرب ّحراظنال امد طاري قد هلم ؤلَصلاب طارة واطابادع يعاب اق
 ةذانج يشل امجد ل اننارترماشل لبو مدب ماج انطون اكل انما اله فمج از عدوراجلدازعنانس |

 نونو منيح ا نيد ببمهرثغم لا مرؤقزمموعبشي تاباد ممموكتال :نتكتالمهبلكوا لاق
 ا اي لادن لتسل سو اوِْلَعَسإآدوَتل انارت ١ أهيلع مانع مسج عاطساوب وكس

 د اًعوطممآ ا يم ثمنا فو سنان و عيا: ضني مادا شاب
 ::موالعن هزم مما نعدجازعدع اذ كي ةياملالمسداذ سورا هلع ]هولا

 م ناب زيدي نوونملازماسقاة زاجل جول لاهل المش ادكعو ازعر [منيؤعسا
 مالهم ازعل مهمات ثيناحلا هير ايدي نوم نارسابالو ءزخاظداؤحو وقمين يقنع ب ذهلا
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 كتله ام هش ]يتلا ونملاف ال الو نسج و زعرب رع حل الص ن ل ضفمزعن ايثع نيورجزع رمل ع ةذملا اك الم هه

 ”هلاةديتلا بمن ميل عتنغراهماسل نوي مهناراككالل انال اسنان جسمك امش ال وئرإز للبض زائج فلخأ

 ةهقلاسميلانرشلا مر هئائازع هيبازوفمحز مذوكتل رهو رعب ن د ازب قع جوتل عزت انبذخزع
 امة تعملي نعالملازعن اوفس ايلا [كباكلالم اون انركمنسالو انبات لو 1 سول يلعملا
 دعا فيزع)ءاهمزباز عد يحاك هقلضو اهل اجنزعواهنيبنعو هيب نيل اقف هذانجلا عبوش ازعبثلا سلام للتلا املع

 4للافا ليا زع رج ل زعل اخئازعن بسلا أك اهفلخو ةزانمتلعدي نئرشمل اهراس الكج ىلا زرع ييزعن اازع[جي
 هش ادض و إرم ةمبرالا كرز ايدج ملت نئناكلا ماركل ا وشموشمي ن لحامل ان تلال رفع ىازعر ب: سنع أ
 النانلاخ ناكنال اقفال هن نعوا اهننمرعو ا اهملخو ا اهماماوشما ةانجب عم ثحرخاذ اعنص افيك[ سلا لح

 ثوان عمفح يه قعن كح ايي: نعدهس بي بازعل اناول ابهنولضتسيل بالا زككلم ناف همام شمت
 | ثرندؤنعجرتنل ادمان نيشجزعورعن ]بعمر واني يعز عزهسزع 4 تملا كه لش للالعاب عيازع
 | ماسلا ذاثج ماما نان دحاجلا ةذائجحماارسقالو ضراشلا راسل ةزاثج مام اش امل احن بعل نع نال

 قوصلامزز جرم ذا انعام كر انل لا هب نوع يدزكك لايزال رانج ماما ناد هني اهب نوع بلزكالم

 ىلا لود جْرشلَسَوملا ولعه ]ص هنن اوس تاهص|زمرا' نال رملجر نان لام لاله ادكع يلا هلو نع

 واد نوني: كالا كرا نا وكل والامن شالوسران بكل هياط ضب ل ل ميفوتمتزاجملا] سورا يلعهملا
 فلخ يسود. لمهن إ] ص اذوسر ىارذ ناشف اهيل شاد كول ازع اني طعارضعب رعمشلشلا أك بكري نا ىل
 | وهولذغ ولسا ن [ْيب داما مم هول تو اًناكر ميجاصاوعبتينادالوه ررييساامالافاابكو ةذابج

 ملبةلكارعدي ازعش اد فازعيصزبابتابغن عوج ةعزعنإنزلانبتعد لعن تمزجلمتلا بنوك ا ١
 تعبامذلا لا اةيانبذ نال جداذ كيل ةردن زم ةياد ةذاملاعئلتلابكرنا كلا

 رعاَسولاوَلَءْسإلَصْس !لوسر ةنبا نالاففراثل اباطعم جي ةزانج ازمات الع ةداضل انس كي ىتلإ ادب, ١

 هثاقنعل ةنائجأ متل للوفمحولا مكلف ةداذنن عباد نازعدالازعلوهرع علا اك عيانمءايعسدالبلاهب
 ىف كلن ذا فيلل اناتلوشلازعتسشت كن نئتالو وجا وذسج ب بعجلسجنلال يلو لام كيل [لعلص نااتلف

 لزسوبةزاتجلا عصر ثمب امد لقشر حاول فوهات ا هفمح نائل ل اعف اهنع كل اسان |هبّرارَتاخ لو مجران عيوجرلا
 ا "تلح ىد. ه : ١

 قلع مز علص بيب |ككء ان زعنانن بتسلوال ن أيل ججزرنذابالوانثج نار نيل هنذاباثاذاهسمم
 ْ اعل افخر الط ثخوصق طع اين ناكو طعمانإو لير فن ملجر ةذائج تلا فعجوباءزح ل اذ ةراذ قع باد نبا

 هده تخوم كذول وذا جم ذاع نال لدمج لال كشف ل اذاظععجرف ككل راذ ل امن عسملو نيكل

 توم ارذ اكو قحح مسلط ال ازماكيش انياذأ ناو اًئمضمال اف عجحرت كتل لف مجوءلو نكح ل اكظراملا
 ناباةوشن لل ىوننال كنان شاناحراروجام مجمارثلا هيج يلالا هيلو لا ئذانجب |! عل سال لان دسّوح |
 اماه عر هنذابال انجين ذر تل ورغم اقف اوزعكلاسانانيدإَج اخ ىلد عوجرلاف كلن ذ ادم تشن لام مجري

 مالتِبالَعشادنعب انهضر قرش زعا تملا كك لؤ لعرجوب لا ةذانحجلاعيذب مد دقن ءائبفطزجاو ل ضنوُم
 هلنذؤبدانفدإ حجرا ةزائج عتنلرتيل نرماباسيلو نيماَآَسوْلاولَمْسِإَلَس سلول الا

 سال نوةدابذرخاوخعورخاداذساج نيادحم انشوتدت عن يب اهكسنوفنب حرض ناولردلذ ماعمري
 هل نمن انس زعيم مل ازعل اضف نبازعر ا بمبادمهنم خخ داد 5 رهو اباذر مرغيام الع ةماالا|

 ان مولا الن دعم عضوا ذان«دحنف عضوي جر لجالاداةذائجعيشبن بني لانش العش ادئعا

 البز ن مري جماعات يجديلولا ندد نب ىدنس د ويقلازع ميلا بن زباام اختل ]موضح نم

 اظلاثزإ انجل | ءائل وكرمه ادع ابا, لاقف نيبشل ازما>برلاسن 1تلرالم هشادبع اند ع اكل ان فيلخ



- 

 واليوم تلح تلح طاملا لان ةريغل|مدرده ناكل سول اهلعمسإَص هل لوسر نارا
 ةدميهبر وبحب جيبو هده سس مدل حن هو قوت

 ا
 يان ساناسرا رابتر و كيان دعانا كاوا زازا
 مب عبد نرحل رغخذجومف ديمض قدنسف شؤم عضوخل شن زل لزال ار تلاوبا
 كاملة نانقل اره ايازعال ا فن عزي نجونبمزإ ١ بمي نعد نعني لح بي دعانا أ

 غ ١ يحس تسل 1

 ١ مي س2
 | ضلال اهبرغرنمرعمتل عولط دنع ةولشسلا كامارو الو عوكرا راسب بلااهئاْانيلكف انما |
 باث زحل انهذ 0101111 ادعيوكرلاو|
 | نمو ::كمنيزمر ثنايا شار غانانلاس لاف منع نابازعدع يعم انغنيح تمر|كك نوال
 اصإ| | غاتِِلَعشاد عوازل عاج نصوح ازازعدا تنال اثنان الع هواصل|زعئاءاتلا هذه

 اسحأأ | تقجنجوتل نزيك الع بيرافغتساوه اننا عللتن يحمل ف نير انج !لعةؤلصل رمال ل

 ١ كقويىف ةزائع /ِإَءَءْولَصل انيوفحاذا ل لذمُح نال كلقل افراخزع مشن ور جزعو ملا نىدحإ عرلاس

 ْ عولط ةائئ لع ةولضل ير طاننالو ةضْرنلاث قو ثوغب ناذاخن الا عمتى تلاع اقفانا نهب فرب وكم
 | عوطلاراطنا,ديزاقهنبالا يخاف ناله اهنلئسف فدى اق بزل انقر كونب نيبال :

 | لان عكونفلازعرعش نعزي ابق عدس تي ازخالاز بطن مان هئاطضناواظا هنعيهنل مولا ظ
 9 افنوا انوطب نوكمناالاسلإإَع هواش! اهب ادمام ةبؤكم ةَولَصد دل هاذا اراك العشادبع

 | ةيؤلسز ع كامل انلتلالع ها عطمجز ل مزعة داق اومداقل انيؤسؤمن عود عزب ١بسب كلذوحن

 | | ترانيم لم اسم: رخل لسبز متلبسا قو ةزاسالا] الاي صقل نيل ذا
 اس نبيل يزن لااا كجيزنلاةاكة زا ةلمضف نست انفاذا ام ربك انين

 ا علمونا غص يمزج والا كيان تالت ادكح فاز ومع باعت سا
 كل 1ج[صبْرم تم ةتائلابم دماغ ةزلاهزكلا بدنها ةلنج كل
 - + | ذدااك بعز مايدااهيساتل وا ةزانجي ل مز س لان لتِاِلَحَش ادكعي ازع هباؤصإرخ اضم زع ةثلتلا لك

 انياستؤ شلال اقحاوط ةذانجب مامالارنحا ذل اي] تلال ادت ام بانا زعبل: علو سرع
 ا نيه فعجز ع كسلا جف ونازعيشاط نرهزر زعلحازب قع بيس لال وصعلاءانالا دارا | يب
 هلو ا.يؤحاوهم + :زانجش اناطاسنهناطلبرنحا ذئلاع كلئاولَس نيمو مالا نخيل
 نايات لع موسنلاءانالا طا زاطل نين املا دال ل يسب بصا ومالا كيل ا همدتنا
 وس عهمل قنا اتناِلَعد ان ىف طا زمرد جس 1 6706
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 : مج[ 2 هلام لليل عا واصل لل علبخ/ا يلع مدان ل اكشن الع هش ادع انهن انس نب سابع
 ف «رشت مربكتأو «دلدد از مدننا نلف نيبال وجتلابازما لانا غمجل فهل ين لهل خش الوسم!

 ! |ةعقايرلا فاد ةيداجلل ناهد تورط ش|قصقين ةمارعش اهتمت 350007
 مننرم هلال كميل ل لع شادبع فاز عريب كي نعل عزعق يماثل ارعزب حاز عوندمازعزين أ 2

 نعوعدا رم دياز كك دل بناها دولا جال جيل ةولبتلابقحا|
 الهؤاشل عر تث لة هش ادمانانلاس لا” ىرجبل ازعن اازعدم |زب نسمع بي اهلسشيو نودب هل ثمن لا

 ًأمالتلالَعش ادلعيل ازرع رتل اب صخر عومعيلازازع هيبازعقربلا بصي خالال اذ جادا اهيّحا ج رزلاةزملا| اص

 افلملح كْئنانف نأيباوبم ةولضلإّوحا اههوخال امناهَلَجلصت انهيااوجو 2 اهوخا اهعَسَو ثوم ةلئاخ

 أم : ءانبازعناذاثين ل ستفعل هيسابسل ار عوش يملا بمب ةمائل ليضاذل امهنقفاول هيل المني نهتللف

 م رهف ازع ةرانز نعزيزجز عييمنار د يدع نلزمرمحا بعي زو جزعا من عوقلازجإ ميلا بياع

 9 نوكيوركف نصل اة نهطسو مونت اهنمىفرادح ا نكرل اذانتل الموكا الل ام اثننلا مون ةلل لئن لاق

 هيلقادكابالا لان بون ضب ديب نمذانهئازعونبعنبازععاكك قمل اه طشيلال 9
 هيءوضير يعز حل لب قوه ايك]يلوتع ديو يسن ريكتو ماذا هن 8 :وضوط أل لجلصأ ةذائازعاشلا

 اال تارا ل نا هع امدحازعصر اما زعداغسز ناين أكبادنا خم
 | ةنائجلا تل للعم لال د لذ لاث دعس نين ادصن هن اؤفسن ع ةعبرالا [؟م يعمر بكيلذ لاو عطيجإعوشو سب

 : | طم يطع نوت لان هيض هرج ماناد اهلعإص اناث واَصْلاوتناذضوتا بهذ ناف ءوضو بت سلو اهب جز

 | ةولّصلا هنتافاضوم سه طن ان ءوضهرغ |عوشو ةذامياءكردتل جلازعر للمس ادكعوب ]لس ا

 | هيدرملعرزعدلاسل انرتعانمنصتعُر نواه يخازعنبدلازعوندعنبازعتعاككل ص همست انايبلع
 | نعنابزجوشدلإرعت ان نين عد جاكمْسيِم ميم نإللا ظاجإع هيدرب برضي لاذ عنج فك ءوضولموهد ةزانج -_

 ؤ [ءالرناككء وفم وغتد ممم صالون ةذاحلاليرنا لاو تذد انتهي ادع ىازعؤرمبل
 أن 00 د سدا مل اضاتل لكل هسا از كلزعةارع اجلا ةناناعو ا

 اكبر ونت عل له ةججوارعد كس بني م مف ضال ةزاطحن ا طجط يرضي نذل نجي
 سم كرس :نامادعإضثاطلالان إتك الططّسادعف از عومخازمعزر جزمدازح

 را ل نمنح ذا شمالا ةامل اعمل تاع ادع ىلزعتماهس رانا ةنعنسجي ازع هنع بيعي ةزانما لع

 فال الا طلنغ الو ةيسان ضب هناونيمشنلا ىف لاث ن أمي فه ةزداباط دسو موت اهلج اصد 0
 | افتوتحلشموم لب تلا عاظننإ) ف انغزسغالذ| هلل بير ملام ةنائز يع ثءاطلا مست دلملممال

 0 هتناديعف ازعل ست ع قييم ازبازع ىهرعم نلثعث او هسلز غض ارع هنع بفوكولل ثاراتملا امرا

 الانسي تما :دانيالم يسمو عمنتنال نان ةنانجنالمط ترضبالا رع هكاتداذ |
 | هلت نتسؤال مالا: لامر تلال شادئعيارع اني اهماضبوزع: ةريفلطب نع هيبارعإع انَِع

 | بيع دتدلا اكطسغ ميلا قؤ مااناطدن لبان نكايطسمذ م قال ةلما

 ِ سن نال ع نقم ذا امإ دنؤف ةزلا الهبل سانا ا خاالوم ةسلاءامك معسل
 تعب دنرل :اللةردشلالعساثاوطسولا در ااذهذ حل ضل طمني نه اق و رعقلاب نم زب معاشي

 0 لد فازعر اءزومش ب وزمز عت ان دجازعز اسنيم جوت ازعن يحلل ع تي د دماج نيرساب | نم
 ةس اكد دشلالّجنلل ذنعنودا اث31 زمر ةرش ال امي طتل ا متبل َلائِلم شاص سالو د داك |
 لثة العش ابك اانلاتلائرتلاشادصي دلا هي نعني ةناركذ هسلزعإركذ ني حيز ع هيباع

 ااا 221220112222222 بت” ”ا ا” _+: مقفل



 تهييج وو صيسم دب ل يدم
 |كك ةؤلضل زم عمن نج كتر طس درهداهل انشد اهنيهزعاشتلا مافوز هطسو لم كلسذشت ليلا منعرل ذل افللا
 ريخَد منقل اةولشلا 2 فوفصإ! خا توملاو لعشإ]ش شالوسد لاه لاهل الم شا كعب زعتر الا بن 'ء

 دعؤولشلاف ساولالضاوهبقسلا لان نا أب عذلل ء:شاسل اهرلوشا لوران رنؤل باني اف فونسلا
 لترا هلفشإؤجوتلال امفزالئ إم ةولَصا اذ لايتت نما كانت نادال نش ةّلسل اهحالانّسل انا

 هاك مثلك شل الغ وكلا لع ءلضؤؤؤ ضالاظسل ل نزف رخالانسل ال وع وللا مها ضف
 لاهي املخرةنبنةرغادلقهنونصزم مةشنل افشل ضن[ لطزانجباذ ل اهتلنهلا غانا انتل نااثعمو
 : ',وزللف ةنوتكل انءاولَصل اذ اناداهنملّرالإ مَن هضوفصْن م حالاطشل] شمع كاذبه ضروب تالاصتم

 انهلبهشدسيرخانلا ل اهيل الط ماو هنمر يزيل طالاخالإ كييرل كادر اخجا طخ اذ طك انه مهنع |

 انكم دنع وثم ارومالانمناكتنةولسلااذءانتل )لم منطتاماكتهندربال فلخ نك هاله جة دضغمالف |
 كفماذالازكماثتلا لعل اهّيذ امتئنل اننل دود مشن اىل !اهانضال ا مهرخ ان ةل ضف ناك مت اكل ذ نونلعي
 ادن اننانمااهنل لطنل منشن اجر ضف اننارخانل يصلان ا اغلا ةرتساتمنورل لسه[ ص لوجو ضاذط
 ورمل اموبملا ها كجوتب اصلا , دْهل كلذ عرش مث ةمّدطتل اًرهف وف صن منع ناز وتسم ن كف ل اهيلازءد سنا نكي

 ؟افوفص ثوم ا ذ نوغصلا ا دل | نوكم ناد لص ماخدذال زئراثل اعنم هنا عمهم لاهيتل عمل نا
 عملا أكلبامثل الكشي نانو تنل ضف الاوطورخؤلاوهق ]صل لل !يرقازناذجئان هش ص لكن افنيلنصل اال
 فيفخلاب امال ءاذججز اذا طع صيال ل ابر شل العش انك نازع معز فني ع ناز مز ل فمه هسأ
 اههِلعاتاح نا هن عزيز عشا يغ رز ضفحيزع هيباتوفجيزع تاغ ضفحزع هس ازمزنمج يازعؤ تبدع ا

 . لنا عضم تمي دايتناىزب العاطي وح ءالص مز عيل ةذانج طب ]ساذاناكبلشلا
 نأ اعتلال اجت |طماصب فكهلل سل نانا جلا عز عمال انهم وطنرملنعلوس بمنع ةددلا كا
 ذمأ تلاهرلمامدحازع مزعل مل زعن فص عاقل بن [كلامههل لفل خ انتل الاجل إب ممل عضوي لات

 كك ضعيف طم يضعب فسب ماما ءانشنلا مانا ل اهيل الاف مل لسي فيكو انتل اول ايل لزم تلاسل اذ |

 لانضوزبازعطعه حا زعرانزهمن مهالانئيرفعجز شادكعن عن كح الع بسب لاض زان عو د عنب ازعاج
 ؛الا ]سام ءانشلمضوءلامانتل اد نايبصلاو لاجل ازياثج غران الم شاد بجو ازعدب صا ضب نركب نبازع
 | ناب عدا ضرع مامن ازعدكح تب ككل ايل ]يام مانالا موي كلذ نود ل اهيلاد مدد نايَسلاَو

 هيلع]عب اكذ ل املا هرمي ل اض ثققجلا اذ !امتل اول ايلا ارانجْر عالم شاد كابانلاسل انكرصبلازع |
 2 و ةارإلمؤساذا نايل تلال مش ادكع ناز عدي ناطر ع ناس نب عزم هس بين نع ذهن |ككلشلا

 روجتلا د مسلادربكلا طب سا ئاناو دبا مدت اه دبملج] صاذاو سرنا خ اوءاملامدهلتا
 ةاذل اوعشن رانش ةينخالاو مقلد المن نيم يمن! لساذالخالامزعناك دي ريبكلا
 93 اال وبما معجب أ امالانود هللا

 دال إل! ,ادهرجتل ادني ل اقخْممجااذل ءانتلا ل دزايرازاجز عدلا ل ناز عدة تخلارع
 نصرا راف ادا ميلعإ سيف كيل !رنر دنع مامالا وويل جدنا كل ذئب طسا : هامل
 نوكيو إل اوستف زميل ولمس نيكل لادزمزل الات لال د عي ازعول اد ةراضنعدانعأ

 زيئاليتفعو
 تتش لل ل

 ١ ان نكبر زعم )ئيفلاذ

 2ك كن اكاد نافل

 | خ6 لدن رتل

 ! اذ سيرتسهزضاعالا



 وج وخلال ىلا ع
 تكا جرد ابن

 مل طيات انانج
 نااهرَسْ الا: ةزاضي

 | 0 ظ يبو حجببتتس# 7

 || تدأت جا يل مودا
 توكمةلشلا لمان ةلمل ادي نول جرلانوكي ل ان ايه لإ صي ةللارلجرل نع نلاسل اةولحنا سادس ن عن امنع

 نزع ماماكاز يي امجاد امال رانج امضي اهساد نوي راين !باميطعرل اكدو دنع امل سار 8

 تالاثمملع ل سنفيكف وماكو نيتبم دع تتلف للمس دبع ازرع ةيطغل ازعاج انيتع بتي
 دوحاذ نم عإصياكث از كترسخم ميل ع بكمو :دحاو ةولصماملي] صيلخ كال :ةزم تكاد ةرشعو|نيشاوا ةئلثن
 قحسررلاهبشواتلاةباللانل امل اسال بي تنال ةيلالاخ لال عم ادحاو ان عض بحت ملج]إ صدف

 تاكاؤلشمدحاو ثول م] ساذإل هناك هفيثاريجترسيكتعسولاف ءافانكه ماؤساذاذاضاعان لك نمي
 ىلا ذل اراب |بيعش ميلك ايتن ازم غضب حلالا ةنل امل اذاتل لسا دإ يف انياب ادب لاق النواب نول
 طبوطسولاذ مانانكم ىوساذ ادم لكم نم غرب حملوالا ة ملا هيل لإ لجزنالا ةزم ل سار ل عجب مير خال جرل هيلا
 ىلاءالجر بْولقم تيل اذاف مامالا لسان فهيلج[ص ثور علئسدحاو ثيم ] سياكل لسهركو لايبرلا
 ةولّصل |'ضم لطخنفد لق ناكن ان ننديرل الجلة ناكن او هيلع هولصلا دو ىو لات هيا عيشوم

 سل نيه عليو دز ناز نيب دغ مشدود
 ادعو ارعرل اس ن مانه 4و نع ع يزن اوركح ا نى منع حارعلعس عن شح انيلعاسز اج اذان دنع

 5 ةواتصلاذ ىنعيةلملامتطتد لتلاوة اوت ليتل هدي نايسابالل نشل اعمل
 دا اعنا نخالا اتلمبتسالا محد بجازرسل هتان احب لبهترت اتسع ا انهب بيذهتلا 3 .لدنسا

 رفح الملا انبعن نايك 1هزعيس عمدا اك يلع عر ككل لع تمأي ب

 هارب زمرد تار كورس نال 2 تاق تل العد ةزاسلاكىرداهكءاب لتنال ون جوال ثلاث 00

 1 ضجر عيجا تع نعت |ك؟ كك ناص]كرمتاولص ازمات ان نخا لاذال ثلثا امك

 تفلت شات اََوَلارِلَعْسلَصْش لور لال النام ساد فارع هيسانع يكب انعدام |

 ا | ظيكتا لير تنال ادع كالت لم لان هضددياز هلع أك كك دامك لاح وا راسل ظ

 هتلرشع ابد دلازسدمو ناك دوذؤنإ]فس ف نايس وبكت ةولصلكنمدرو ل اشغل اناسحْديلا

 اذكر انوا: اثل طهر اذتو كرامتها تان ازكو#خ تيل (طمربكي ناجل السلا كيان
 نارا خا اذل اجد ]َوْرِعَس ا تانللذ ثةلعلا ناعددد كي كك ةضيزلزكن من ّتلاز عجم ةيالولاوجئاو إ

 مالتلاعوشملابةلصتمةيورمنوكت اهنا اضياموالا ةلعلا نم اظلا نوب ةرعكتةؤلصكرم تلمح ١
 هايم هئاثل اك هيالوال هازل النه لءائباعبو) كعركمامنا* ئفانل تافمحول [] هلك هن ال اك اسم

 ةةلطداتخ جلع ركي ]توا ةهلعش إل صش الوس ناكل نراثنذإ ئِاَعشادكع ينازعرلاب نب اشهد داجزعربع

 هلال ا انغمسلاث ةملسماهتازعجباؤم نزع ك تلا كنان معي كمن اسيراطج د |عركاذاذ سرا نرخ

 اعددبناطدو ينال ةقيلسفركغدهنتفركت تمل اذا1 توري شال سال وسان وقيل اع

 دعاس مدهش تركن يطغ امل لع واصل زعزع« الط فرعض ارك نّيملل اه دولارا لكم نيتسؤبال
 مد |]ًصَسا لوسر ناك كي وب تبلل عريرلو نرخ اك ةارإ مم نسسؤملل اعدويكةمولَعْش |آصنيينلا

 وب انعج رعت اكن يئنمولاذ انمؤل مدان لنيل اءايدباكال همددداد ترحل اً[سرلاذ .

 م لع كد عتس# قمل عل َسورل اريَعسِإَلَصْشانوس وُ نال يهب نميز زعل جزع

 امون رانا كرد نفعا خاض كرس مللي فان هيلا ويت ن وس عواسخ نحر ل هس لع

 نكي كزمتدهل أكلت اخ ضملافناوحاسخيلهركي ه عنف هبل عا ؤلصلا كددنرل نيو
 ةولصريعبس جعل َسورلا هلع إَرصها وسر املا لت! الود كو ازرع ةرازز نعديلول ل ىنشم نجر طنزبلا



 لغم ليؤسز سو ملاز حش ]تتلف انف رما كلذ دافدقريكتلكدشم
 لمشإ] ستانالذ قسولا تالا انُهذ !راهلابنربكتلازمانج جرت نابع ةراكت نيم ل هبكو
 ربلالجوملا» دي ضو ةريكتن ينسب [زجلف نازبكيرخث ب ءاذهنل جر كو ناز كرخ نجهز قلتم
 ةشيذان شم تازيكيخايددب ناقو نجت لهموم النمو مإ كل نا كالَشادِسٍ عع

 اا ميسو مل

 اذ دعكتالان خلهم ادك يازعن انمن هش اكيزعل ضم هدم بيبان دلال

 سا مسوس 0

 ممشاه وبا ما ا

 انس ضان نيل لو كتلززم تلم ادصابانلاَسل اددالو از مدإل ارنا صل ازبشادص بيب اخ لوركت
 تأ د: اع ازهار برن زونجز شا عرعينلايطبتي
 ا ا مئارف امس يبل ىدلا امانا بعل هركت ذاع واوِلَمشإَلَسش لوس زصا جام هنادكعوبا

 أ ةيضرش اردت إل |ؤ هدر نانسّولاو نينموملل هكلاشل اف امندجتلل ةناثلازاعددىلوالا ةييتلاؤ هدد

 ٍييللاعدو ةبباثل اذ هثدبزم ادهسننل امدوهملوالا يكل او لية هشنادمحاسرإياهبكىنألااماوةسماخلا
 ام نما مشاكادكسنب ]يمان عدكا بياطفانم ناك الل عيب لذ ةباتلا 2 ترصناوقثلاثل اذ. ثانسؤلاو

 ش الثيران ئفاثل اامارث انكي نول ! امال انف تلإَعءولّصل ع هلل اّسل نال إِلءانهل سحاب

 انع| نعريزيزيزيزع ةزح نازي جز عش ادع نبةميؤعنادج هتلر وكلا دان زعز لحنا نع بشان
 اظن ناواصت جرا افريل يك ازجل اضل جدل خيم ايبا الش اربع فاد نع كل ةربسب جل
 | لما طانمولا مر كازجوتلا كنا لاف امر انلضانه كل اسواّس خت لطف كنلاس ك اناغثامح لالا
 الص نلعب ثاولص عبدا هب ناوي دخن هنال اًضف هفك ط سل مناولص ع بو| تهندم ثا ككير ل اهنا لاذ غن
 ال الخ كضياشلا | مّلع قع نرفعج كن لازم ثنيوزمعنعوغلازبوجحازعيل اهب جول ازعل حي
 كامن اثار دس ناكر اشف فا نكن ىلانننل|ماَتسلَعإكت نحل هَسبإ سل !طاَتلَعانملاب
 | هاهنا ذذض اسد َعيكت م عضو م ةعانس مم ىشمومضر ماسي لمصر ككاو اذكن يورط نا تلال هرفعج

 | ١ و دجرئملا دبع زعؤانعنبم نع عين بزعو بز بي ةريكت نيش داع هيله حج
 ءاز ان مثمنيلا دل اذل اًهفاّسوا تورك ا )ضفاوركا ؤانشام ّيل اتا اال اًهفَز انا لي بكتل ازرع

 ْ عاجرمجت ةزاص]كذ ركب اواسر مخيلة مَوماسَحهِاَ كتر لَمَعْلَمْ] صالحا
 | ناوايِقنيمْو الاس ]َولاومِلَعْ لَصم الوسر هراثخا نزلا ءائتنل ازءناكرىدسلوقعئ دورنا

 | دعاوي ناخالاذاكىرانضالاطنحن ل هسوطزجل ا( أب ِةْوَس ةبقن لكل هله فان دخ
 م دو يس ع |
 لاا, ذعكلاو ادنى !زعمدانس وكلا ىد رفا اوجد نت ازعقبا ل ازمناكرئاذ دفان ] رهو

 اما تاكل امد لاوال ها اكن يعكس هّيلَع نيكول انوار ناكو نايكي عبس فنحن له م للا
 توسل اول َمَسِإإ سس الور مالو هن نم ارماني لا ةنسلا ذل خاذ ناكرت وفعل ابددب ةدغتي ف
 صا ذه فلاا زارع )ابل نورس يح ذل 0ع اج جم وسلا

 َتاَرَسْس الوسام نتوء ئمهنيلم ةزازمبا دعركل ازعل هيلدا كامنل ذرب بوعمشل

 سو
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رادائسو اساس سد امن هرمثععدمل ]كورلا زرءأ الاذن نوضح اانههرمعن ام نينينهتل اذ لاذ
 اه

 للوكيناكةناكئاانب رمل ادِلَحس 1 .عتلالعجرئبخ اهل لَم نوكتن ان كيو عا الاب كورتم كرر فمه | ١
 وم ©

 ددارككؤل !طمدازيكن اكانمىللفنيضا ذا ثار نكرم: ىف ين شح ن عدد ج ىرخ ا ةزامج ءاع نكت اول ءدحاد |
 نكيوا لاجل ام ننال ة يعل الع لوف نار كت عبرالاز نمت اماماو اء نادسب ايي هنيبسا يل عزاج كلذ |

 ففائرالو: اق تل لَعةؤلشلا ريل ل نلف زجر نص لا حاولا ْ
 ثقوماقدالد ايمي طولا َسْ الوسط ولباس يمل جي ناو وحاد كل اهب اي وعدل |
 هنانهيلع و صتىزلانسل امو ااذهلوعدت نذذوالا نزع كل اييرطخىانلل ادب اموعدتل د ءيغزوجالن عبئا

 تلاعب انمرناز نضام مانو اه نوع داون طم وق ل عّدر مزلكل ااه اكن وم ارم عنج زمزا يح هامل امّوحا
 هلل طنوكبن إيف دهال امي آَسَورل خلع ش | وتلا لع ةواصل اباهض| سال ناش لدا مثمتومثداحم
 ةواضل اياب ناملوعلب ناشاؤمالاقحاو هرم خلا هدانساب بيناهنل ايل ىفو يؤم ناك يل هاطتل اب فول وحان ا

 ةللعوبالانل نول عن اكس نبانعنانس نبيع هكيزع تملا اكبلسومودلَعْ وس الوسبؤع أ د

/ 

 ماب ىدال ف نزين واصل ف لاثلمياينر تبل ءانجرلنعيدوسز ل هنع عب نزح جزع عيزييازع | | طاش انيينابلاف ١
 ةعبإرل فوعدتو ثانمؤملاو نسوة شلال لفوعد رسول اوهِلَعَساْلَصِوَتل ادعس ةناتناؤ تالا ] ظ هي

 ذل اهازعئاالاربوسن لمنع عدم عز نازعزب لانة زعرجا بياؤبذرمت ةساخلاد كسلا ْ
 مالت َءاَيلَعَدا هن ودمجزع حانئل ازعوقل اهلل ادع نيت نرفمجنعيمحازب تع تب هاشم تلاع |انع ْ
 ءىثل سرا و ا 1 ٠ 9 تالا ع رم 00 0 ب |

 ا يا ادع[ صر و لزرع انبارقب ثِمءاِعطَصاْذا ناك 0 ْش

 داخالاءذه ل (مب كنئئعتساس ثغر اذان ثاومنكترسمخل اًمف تل الع ةؤلَصلازعدشل اسل ان تعازب نع ءدز ْ ْ

 ىيلاف كش وسن نادعللااهِلَع نوكين إجضيآلن ل اثةتاخل امال اهتقفاول ةبطتل طعن بيناهتلا ذايامح ١
 ةولضلاذ اهي تلال تاو اًكمع بل حائتإ )خلوف! وق ذرهو رت داني بيانذهو ىرخا الامل اددساو ةداث هنع
 اًممَنمْولإَعةؤلَصل طمانرخا فق اباماماد اها ايفنذاًمضياذعس ثيدجوضم دقو غفل دعب هلرت لق. امال
 تاريبكت زلزال اهشلالل اكمال[ عرانخالا ءنه لح ذم اصاب نع هيلع عال اَساورتش يل شتل عدن

 انهتانلالازنوب نعود شبا زعزيسزع:ذملا اك ربطت ىلا عود فلمأ) 1 - تك : 007000 هر د هت. ا ل 1
 طعر هاف لعن [مف نوضربالو ىلوال يكف تلو كلاةريرارطار قانا داس د
 1 0 م د ا 1 2

 اف لخص لاف ىزمل نعركحل العز عود عز! سب هربك كذ ى دب متدادا نولي لالا ةريكتلا
 دجيررعن دم ازعل اهيل طياتكىل :دقعن ١ بجي ةريكت كف هيدي حر اسير ةرانجإءاتل الَع طارح ذم

 ةركلك هيدب عفر وذ ةزانجلع تن ردمكج لج[ صن ادْضل اق ىلومدلخن تان ةبيزع هيب نعت ان
 !لهطمزعش ادجع ين ازعر مرر ارشاط نع ةريغلازيازع هيبازه فم رعد سوال م تانغزعيحازيتهب تن أم
 تهين لبو د سرع وباب ن نيم اننى ع بينرككتلاذ ينعي: دحاذ ةرثالا نائم اف هدي عربال نائل دع

 بلاط قلن نؤلاما ناكلان شلال ناره ذصرعن زول ناني وشمال نم مز عال اربد ملس
 2 ادم ا لا 2

 1َحفولَصل ]يق كم ةتائلازم ركبه ذن هتففاؤل ىلع ةداث بول .نروزازمل
 ل

 دعلصن نكمل ان كلام ةولضل اؤْتإلَع هند زارع ةرارذ نعيلح انعداطجت عقئاتل كب رمد

 وو مس هع
 0 ك0



 داكاتهللا اتمهيرام اناا ال اهنمراع ال كلملزءانل د عزبادل د صرة الونت ماحد اندلع وتلا
 ررلاهلع شاش تعم ءاشفدز هلسجاو عمق لضاو اوهنذ ل ف غانا سناكناو هنيإستوهنانحاؤدزفانمع

 هرباانيرغالئتهللا لوتنو هكلاشل بكت ث ل فض اذ انملاخ ناكن ادركت كآن ناك نارتهلل الومتو ةيناثل لركن ميرلس
 قع ءاشغم نلمح انامل اذ هسه ل عئاشإون تلم 2ك دنع هبكامتهلل لوشتو بازل ليك ث.دساننغالم
 سيئرطم ه:؟نرهظاواهنانحاف دزفلوةشم ديكر ف دز ى اك نأيمب فتضناو سائل كم لاذ لع إَلَص
 سان فس نب هنينسويطاورلانيغاةسايط لغتان سزاطار منوال اينال

 2 ل م جم

 ليفان اهبكال وقوله ايطار عىدر ال ماو يول ماذراميل طسسي ةساشن ءانَتلاوليدتلا

 انيقه زم ةقملاو ببازمع كيفان ف برباطل فل اغيل كى للانقلاب راككن ا هناطبسم ل وق
 دهشازهبلد اذ لوفت خلاف غيل عري كتل زعبل للم ش ادبعا!ئ ان اس اذ دالو فاز عدل لابتي نع
 كدتعزباو كدب انماؤمّملا انه نارنهلل الومتمثةعل اذ. عع ] هلل امل كيرشمال م د سوه انتا النا
 علم انناو ل خال ومازال ناد رغهلا هيينعزجوتضشناو كن حرمان ح ادفو كيل امسدر ثضيقدو
 لا كيكو كلذ منتو ةناتلل دكت مث هاذ نع وا انين اكن اورنانحا 2. دفا ناكن اهلا

 ثرهلا نوجا هيلو لان لومت ثدهنت نكت لان تاع ش طدكع ينزع ةشزلا أك هوغ تول ةيطنص
 طيدترشال نمر نول مثلما عصام ءازجب ل امان جعمش اعزج هيب هاو قل عرس هونحلاو ثول كيد نإ املا ر
 ممل اذط نعوم اوك لمد ىلا حان حلوايننل ازمالخ ل ديب هلديصاث كلم ازبا دنعنإب كد نع مهل ولون
 دزعرا وهذ ةغان اك يس ناكناو هن تو هنا خذ دفاتسحن اكن رتل لع كاولبجالاهشي الات

 ' ليما ااا زها ةزخالا وانتا وج اق ثاَتلالوقل ب هئشو كفب هقحاملل انانعب ةنعنداجت
 ناو خزم غرض وحال فاني إش ل وننوفناةل ابكت مث كوفعك وفه: هلل هسل اكطازع ءاياد ان دضاو ىدهلا

 لع ولَصل زعل اس لان ضان نع صرذْ عزم امزح ا !بمي ةعدذ نع ةمددأز,3 نعله سنع ءّنعلا

 هلورون عا تادهشاورل كيزذنال.دحو نامل ال ن اذهبي كاسل وا ل ومن تاويكيرجر كت لاثقتتلا
 اولد ذا محالو نائل بانوقبس يلا انناوخالو نيل اول فضاو؛اذهلا ةمئالا لمنع لاو نجع ضرمهللا
 بولؤإ ع اًمْولُمِْفْلاون اون اسمو اهنيبنمولنماثناوماوانشايحالر فضل تهللا حرف فر كنا انا نك الغ

 القا ناقلاةيكتلاءل لع مطق نامت طار ميلا ءانق نيىدهن كتانلظذ اب ئح ازمدزب فلل  املاندهاواندايخا

 قهلاث عز داق مهلا اض بيغتساَءكَحَرىلار مغ اهم راع اننا نك ثانيا دبعزراك دعم هلل|لومتكرفي

 انما نيغالو ل ولاَِع اس بب هفح ايد نجهضضلو بق ىف مل دودج او نعام انحف د

 كيلعمطق نارتو أي كني تلس نغيفاذاو بي ثاويكترخزم غرف وحان لون هدب
 ءامتلااذهف نمط هلَض ةيناثلا مارال بكت نا خل ثومام دنكن اكلت هب ديدان اكتلرتشنالف ةينال امريكا
 مح ةارلاوةئلاقل الس هناثل اقامه اننا عطقلاكلذ د ارفيالخ ىل اياب نائاإ ضو ءدسوا

 حاكم غزي دهل اخو نركب كن يباييضالا اذهدأ ع .رملا كنت ذه لوطا وقاثنتلا

 دذاَس .اتل ونورت :اماطلا دس هيد ازمغارفل الجبرخالا اعدل اب لان ناءانعمنوكب اذه زعو غري

 زل ناره الع ننهي اذ لسور اذه مدر ويلا, راطالرمدنم ختاما ةدتاذؤل
 داخل ل مركت انماط ار جابالاَمسلانىذ دال نلكزلانضزعنريشما سعب ركَلادَدُعَف
 ناينارتهلل اهب اذن جوع نارك نخر لا اح اًحانل دايت ملل الوطن ل انلَعسِلَساذ لوم ادكت كلتا هديب



 الين
 األ ان

00 
 ننللاَكَنِ اهلاوي
 ا م اهتوعرل الصيف

 اهلا نييعَملاالز ا

 وعتاب اناث ا
 قيال دج

 دلع

- 
 زق نح

 انكدغلاو لع در اند علا نيل ديل ١ َملَميِإْلَسَوهملءاواَس اوصائيذل ا اهتاانوتلا لعن واضتهيكتلَم

 الإ غد نعمهللا هذ ناكاش مخمل جراد مإ خت رنا حار هنجدنفلو ةرونلعصو هضمل دودو عض فل |

 هامان نارك ل كساختل 0 اندم

 ناوضم كه نلاتلادمب انمؤملاو نيتؤلل افدرةناتل الماش نالا لج[ صو ىل والادب دهن نادعب ةميال ادع
 دحانب عرب بالااذهرابخا ضع كنتو عيكيل كاين عيب انتي م ن والاد مازه نلغمداو ةملس اي خو
 ىهللانانوعجاز هيلااناد هلال لوطت مثيكت ل افذ تع واصل نع هنلاس ل انتل !اعس ادكع فارع يطل رع

 | دادنالا ةلسملا ينل ةئاطعتتج لملم ل ذيحتلتا مهرب اميه اع ككوإيو تس
 ورمل خلا نعامَم اورج هتف حور لعصر هين كروز در ىف مل مضار, ,اَسورلارلَعسإ صرع هنن تل اهلا هب

 00 ين سما اهن ناكايرخملا حيا

 او سوال شاص هيلا ا الونمد د ةيناشل ليكت م ىلواكا ةركذلاذ هلكانه لوغت

 لضةَساعل ايركاذاذ ةعباتلاو ةثلاشلاو ةيناقلا ذا لوقت كوفعضرألا كوفعرمملل ام لعبا نةنتالو هرجا انت
 رفغاهلل انالوسر ةلملفونَو ميولث نيد فل اةثاسوملاَو نسولف هللا عل! َصَرهللا
 مهلا اكوعَمُهَللامحر فور كنا انتر اونمانيَرلل ال ام ولث ل. تاكو ن امبالا بائوقبس نينل ا انن اوخاكواثل

 نيكذامد كم هنيصمرجا عفو ئاهنست 0 اوةع

 لن عوكن قي عنب كل ابدع بدل تزسديلا ارش كنا خلا ذا وذ ةةملشلاو سال اد ءاعتلا

 كلا از نيل واصلا لان خام طادكعجل انطوان عجن ده اني ر تضف عماش نير نجس نعيش ن

 اًثلاةنسب ]ها ءبوتل الع ةواَصل اة امل امس انوسر !زع ناو هلا الاف 12 نالهشذ ةيناثلاوةواَصلا حاس لدالا

 لجر تمم وسأك هيدي نءننرودإ] وح حوتبالو ننكل ازيبام ثقب فشد ل ١ ةصاخم ارك اميل اوه إ لع

 هنجاعنال انامملل اول انضالجد نور اّيلامضحانال انتَ شادئيازعيبز نع.” .ر نعرانجن ل سمس ارع

 ناز عو لاول بتي نعي اك لسلة د لمار ذغو كمين مخ لاتشال اذاخالا

 ماْنِلإإءدراذمعمجي ندب عايش )هلنبذ ناكل ائتلاف نزعل نال ل عاال لاف فاخس الا دعس زعدؤلا بز للا

 اوفداا ل! لهدداذل اًمناجل 0 انامل ان كي عن اخ عم لنمو كمجتال هيل الامن هللا حداف

 0 | اولسائ لذ ل نيالا نونلميان هن[ لدم مال اثلغ لا همن كارل نإ شا ساونب كمان لامر كجانص
 ظ هناجانإخالادنمن ,نوللعباءشاباياوتف زوم ما: ةوفد اًمله|خالا نويل امهناب باو لاهشض نورخا وتسمح ماو هبلع

 ا دفدكلي كل ذكن اب( 1 انه لجو افل ا رمازم ليتل اعذأل ايران واذ ل اذ ًالخ دهنشل نانا مس امد وا ىلا
 معينس ولعن |ييب هيضولعل كفو مَيلَعميداؤش ثزياف|رخالا هنس نول هانا اورانحالازم وفد هش
 ل مهر نسم ام يطا فسخ ]اولا فيتمأو ءازلإرع

 لوقلناثمْؤلاءن تسول عَدلاوْسورلاو هيلع التلال ةواَصل وياكل اءفعضتل |طع ةؤلشلالا
 و نائالل باك غدا سضتوغ مرت نال بنييالاغا رخال |يئاباذع موكل تساعد اواوماث يزل مغا اند

 مهتما مهل داواّءانكم يالا ةيالا ناز خل اذ دب مر سادم دهنمي نزال ىذلاد زثكل
 تل ةءاَصل لانا 1تِإاَملعزعو ةراذذ كي مكحلاززعل اننانلنا مهتاثدخ درنمجادذاو ما ازييفصنتد
 اواني غاممللال ابو نائيؤلاون تسول عجول َسَولاوهَلَعَس الجمل العاصي هبه نم نميالى ذل اد

 ا انول|لمسَقس اذا لات او مج ازعاتت يل يضغل نع هن ذاب ازعم هانا أرجل مان طق كلين ساؤعتاد 2
 ظ | مبان وتدل اتوب ان نين غاةهللإ اوك مس ضةسم اما ناكناداتل لفرط دهتجاودل عدافأ
 متد نمو ةيزكرل اكد عملا اهيندابت التل ميل ميلعاس ضعي ةمامإلع اتاودادنند 2 لع ئااًيتاون أس



 مولا لط اقمضتس ناك الا لائلدش ادلع با: عواجي اةسحلا دئاؤلا

 يي سوم هبل تضرب تويم
 هلى نب كنس ن أب ةيالول اسهال نافل اسوم لرفغتس ايل نب كنم ضيئضتل ناك او هنعنداتد
 مكز.بالول المالوف رن !تلوعوت نجود كا لفل ةبالرالز زج راش | يله يلمس الول طوس »قحاب
 .ينملم ملال انا يلم اكس ب ازع هباضعاضسنملانضغنإزم يمازعزم أكذع انتلاجب لمملرغعتت نانلل زل
 ظنانتلاَهجطءنيؤلل امتل :نناشل بانلا ذرم يل ثسنالول اج طعرجلان ألمب ةماخشلا يجو ةيالولا ةمج
 لينك لنسض تلا كاهن جوتن ناكررإن امل انوع اانا اذ قلاب امان ضني اش كانت الف
 دش الالال نادهشالو طن ل ان ل تلياطش دواز عدل نين ايل مزيل ج م ةريل زم هاهم كن يغ ندد
 د.هجدضمو تءاذشإ نو ةعلاؤ زم ] ّىدهللا كلود صنع لمسها ١ لور ازع نادهشما

 | ناءاهؤلضدانسؤمناكن انجاب ادعم فخ اا بسال: زللرفغإة هلل لع بو وحرام ملا ميتكا

 , تالله نسحب تتكلف باساث نعبر ادكزعدارل ماهم زم تملا كن جرخزمؤؤبل
 ! كلاش تإوؤقتلا هذ كتاخ كنان رتل الوب هم فه نماييرق ككواطهو دف زج زم مونعل هاج اذاغ
 أ لحام وسن امال ك د صانهدةهلل اهعدونشواطّرفتسمو اتا ئنالمداطرازسبرامانناداهنجي
 ١ نا طزعت منع اكفني ناكرممَسهريشحاد ضان مطشف يحوم ناكن اذ هنومدس.ل نيضاش د انثجولف
 زاخئاطع ولشلاذ ران المشار فارع هبددضزعؤلالا دكر لم مملزع عل اهات اهني دعاس
 , اهشانلوتاناملرسمألا انمننفنينفاث د انتا العتابا هس انناك ضنا ءنط كتلخ كمل ون

 تأ نيقلعدانان لا( ثالمهش انجز نا اكد انلاَعةْولَصلا فعمأو جازم
 | قزم مونتناشاتاهنلالاو هِيلَمَسإ]َصَسا لول علاق ةزانجرلَسَولالَعش | جول ل ضح لولس نإ ىلا
 | مالتنالعش ادعوا ن!رانملصاءارانوضالماوار انة وجرئحاّمهلل طلط قا تلئاث كرنب و مل لاشف
 و ةزمها ثلا نا مسار قفاثل اش ادبعما.جانؤلس مهنا ,ويناكان ]ولا ِلَعِْلَصْطا نور نئعدبان
 رار عدا وائهن خسف اصلا كىب رمال ب لولس نوكين اطعذاثلانإنو بيكري اوك كلة قسوم ف
 قال اذه ره شيلا هئارظند فازياو كاهتاف عت راكد امانا مسدس لهل سالو ]جهز عرلوقشا كاهن
 ءالصالاىف ازيامانيبظب نإ هركمن اكابر اكل الَسشل لوس حل رلتارع ناءرخاملاادبات لوم التلايطعدانا

1 

 ميتال لاع كل ل لام ل ىلوم هت هَمَموشم الا امه نيحلا جز نانمن يت ال ازمالجد نارا تلميع

 نصل مون نان لايلقزب ل3 لان مؤ سارا طاف ذاع ل اخلننالغ

 ةملثيغةفلثوم ةنمل نا كد ناله زملا لل لك شاذ لني ضل الان هيلدا كا انين هاشم لطف كو قأ
 تيل داو كلام للم ناكام كباذح قشر نال ران سهل ضان ابع ىف ك دخلها

 عفيزفانل ملم كاملة تنلَمْس ادا زعل ب ناؤغص هي نجعل زمزهس |ككك سن
 مالَِِلَع ال نه لملم نائفان انه: ةزاعزمذال فخم تزيل لاتف للرموش لعرب للا

 نة فزع]6نيزع ندلا ]كت يدهيلادعؤ كد بعزع اجل لان ر دم فرغ لائم نض لوقو مانضوتجللا و
 تو اب سمو موت مدع نو

 سو ك ءانلو ادا كئاذع لونك دال مالي نإَءهَللاذضُش ردعإم

 لاذ نبويطض زاب تقرا ارمله ةراشل ثزيعا | زهر ف ناك | د. كزال نر العمل الطف عضراذاف
 | ايتونز ضوج الامانة ادملج ناكر نشل اهلئاظدس نع زمنسرالا 5. كدورسفدانهلا

 1 قلبي ازعاطمد انوماط نمونيعز دا نزع داود زان هنازع قول نعم تعلا 3 نا نازل راثلا فذ ءاملالا

 بز

 باز زكا
 دز/رل الغ لسا

 انهرَينامضالا
 تلااغرلانالا.الساكباتك تب

 تنئااقد ءزهزعندك

 9 را

 كلا دنت قيفص

 همسي دهيم تيه ي-ص| دس لديييصساا0/ - مم دم الدامس
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 راتبا وا

 اي 6 0 0

 و طش سن سرس ادحنو كفاه ةلهنرامب نات

 ناهعن دام زعل اححازعد نمت أر مفلا منم اعضدط تزل هيجل ص نوفر لتلك لع مم دوما انامل

 تاطومضرولاهيلماول تاشادانهرشح ةتسلخنمةم اننا لاثلَش كعمل نعد هركترتعو ارشد ؛اع سار دعى ازعأ

 فقم أي انلولاقالاهملعاالوش ةرتدم تاكو لاف اهكراكف اي ءةزالو اهعشهل لاذ لاجرل لعد لعشراضأ

 بيجايدسهزعنعرلا نبت تيك انتل اف عطا ص ولع 0-2 امان ثنو ا

 اوغرمب وج! والااوقَرا ل ل مد ا راجإ اوك موتزعهئلاَس لامزاتسلا'

 فيينا لَمتاك(ن أيس هنسانال َك لذلك خخ دعوتنا اد كدا 0 انا
 هتان انرورم ايا ماهناغاب ءاطكال اك نجإلل ىلواكا لعد بكت ان ىيقبانم نإ اف حاز اجيعز هنا همك عليا لازم |

 / ليال ملاكماظالاو كل نم هياغبأ اذهل ةيناشل | اتاك رم خارنل | لف دال |فرزاوج:ب] دل ل اوسل نمدضغنا
 كامل انرساقلانضِنعن وحب ن ناوفصن عنيشملا فني فاندبتسالاوامامالابءانكا/زعلاوسلا همؤغ نوعي

 قنلإ نعني اةعزعدعس بتنام ملا 01 ةواضلا زمر سب جلازع لا لَعس اركعابا ان

 نيكة زانحلا امال امم كرا جلاذ لوي هنعمل انتل لدمج ازعل 2 عونالقلادامنيدلخزعبنيش ا

 فرويد رون هكردارانانرتل ظنه كوب كلا كد ريل اذان اهميه وكلا الامن ننعم

 ا نؤكلاو يكتالجلانردااذال رتل العشاء ىازعرللا هلو نعن اكس هنيازعةريا|زبازع هب عونمجنبا ا

 هلصيانعز اضن نزع هنعا#ب اهساثد ندمان اوسْوُساَسانَس « نا ايان نباننغيل تن لعت ولصلإزم م

 ايركيل ةكشلاواناطتتلاوا ةريكتلا اهنيجتل ناناذار نجم لع ةولّسل نعال العشا بع !انلاَسل ان انشلازعا
 امموضقيال لومي ناكل ام يلعاَّيلَع ناهس زعش اطبع اد هالحين عر |يَحازعسولكئبازعبا غفل ارعيعسا يب هلا 3

 ادد ااا اندلا عسا دياق لعبنا ننساك ظ
 دع ةْوِلَّصا ردع فيعمأو بولا مدينا يالاد دعب هيكل اد جناككد اعلا, ضف

 قاع تمانع بيب لكر طلعش الصف الويل عةولَع ا انااا
 ومش انكار ةركم وتان نانياد | كيلا تالية زعير همن يوزعرعر نت ايلسا ل نيل ؤ

 اهب ”داجلا نما ذانجملا جب[ ول العش الص لوس دنا ةذانجلا عت كنا عم انة تلا رشتس انلعك لان

 دويكات لائم نسازب ةنامال ل | يل اواس ل الا موتني زان اهمصوف وكل زج جوف
 | لتلبي دبر نجيم سانا دس نقد ازمومياوكمل احلا عجءذلاو خلا ضب ةرفحن اواو مو ةزائبا حان نص
 ديلان زعزع هع تب ولست نانا 2 !زلايداوبرل ان هيلع ص تلال ارسل س ادع لزرع ةرطنل !زع | اع

 ظ ةاؤكردا نال اناهلَع إل انشا, ٍنحاوكددارل انجن علان انس ِالَعْش دحلان عبو نون ع
 امسك عناعل ا لمزع عبزنيارجوسح: .|هدسئع هايل بازعديفلا بيل شن نافز ديدن
 ١ ذانليل اطسدل محو توشسوجل لَو ادِلَعَس |امونلا دعا صفيح اذا اتلاف كح نجر اذا

 9 داوربرإةرعضوهربتل ا تلا طع اخد م نورغالخلبد نوجرخي ُنلاوعِدَوِهِلَعاوْلَصَو هيا اد موقخح

 التاج اذهان اومطظ ناش اكد ته الوخز نوال ل اش البجا نمرالضنالاز لج نافاس نيل ضفلا
 ناكل هبناذودلابدلل اكن |سبالاهلسةتل الجد دنع لاظفرعلع هدىادلا ةائهسإ ومما

 شا تر ازمش نر نيا ح اونا ديكس لخ نعال نت ناركتلخاو ارك اولا اكون
 كاض ةاضفلار رة ازع نانمنل نيم نعل اضف نزع هسئع نين انيق عاكف ئقل جا لذ ءارخالْنن اول ورلاملَع | ظ

 ا



 يوي م :

 0 وعم ع ريجم ب بيس وع يسع
 ل اذلا نما: ل انراشل لم نسوا اسال لقال نا شل !لمْس !ءص نازم هه امك هينا ماظب رت
 | لاقيت نعنسؤلاربساجزغ من طراوماينامزصلااءيقبذر نول دل ْش ]تش كلور اون دي ناسا
 | لسع اثم. ع اولاةمغلا ف نفد قراند ايان تقلق هيلعشإ] شوز نانا
 هلا /نارس لنج |وننبالى تساوي مانا(نأي ب , نوج 2 مث هِلَع نواصي ةرمشع ءرشك اذل |مامثم لم

 اديني لون الوزونلاانهطعلداجمائإرت ااكانيس مان نال لسور لحس لس ةزاحدشع
 | اهيل دا[. اج جولَس كهف انبالاذهق منظف زيمطسن د2 ات !الهنتمْوْلاْس انتو مَوباشلا

 لاوس نب عوطبلاملا,لتالاةر مرح اهي اءىاشل مرسال هوارتلإ اًعدرلوقب اك موما الوقضلوت

 | طوااخنام ل هر تلاد عرج زهمشنب زمزم نس نم زعباطظ ار لنزع اكاهنم
 ْ ور كمياتل إم نيمو مال اندل اذاّسوف اًموفراطنالاوتوزجاهن اراك لَم كاسة كور اوملعشا

 م هانا شان 3 دعبإم هولَسل لغة يالا عنه كزتااما هنمالتوهزصمةلوبَسو اعلم ش [َلَسشا

 اش يضيع هيلز دمج ازد اي قع بس (ملِنناٌوْلَسِ او ضاونم اوناَنيَدل اهنا نوتل الطن واصبه يككلمو
 اولا ءءاح عرذاتلف :زانح اعل الم ْشِ]َسْش !لوُسَدناراملا مهل هي!زر عدم ع صو نب

 | نعيهّرنٍبَوْرَع نهم نيسابملا ب ياهلاوعدازكلد نيم ةزانجاقيإ صياللاثفاِلَ ةواّصلاك

 | اض نازعراذم اعدم ز عزي | احلم بيب ثزملا1ورلا يلع ش[لَسْش الوان تلاع شادكعو

 . منهم نايبجلادخ هرغاذ دار ثواذت ىدابهلشاتلاِلَعش ادعو نصرا نبى ازعب
 ٌةَمؤانيرخمااذه ناس ةَملكلا ذئب ةمتئتلادانخالاؤ ديرمالالوق ابوجولا مدل ععزنلاو ة فلكل لع ةران

 يسم: وبندر سس انو دب دبا سال

 نصدر عفوا زع نعم نفديان. بكت اطلت ل السب ترمب الل انرالَط اصفار ان

 ْ كلنناناذ الان ِلَعْش احا كو نعد هب اوهتللامزعناكس نزعة ازا عرسال ويارب

 اس ناطر ان بقع بيب حاط نزف فازعدنم بي فد درع ةواتعلاامالخ فدو ح ثيل
 ٠ املا لطشإ]سشا لور ناك ل تلال ش ادعو ازع عج نيورجز عد انبا نان عل
 ذم ةررجاطهازمطد زعبل سار. ةميزمجدانبلازهدج نبع بيبا سدتل اس ةولنسلا هنتافاذاكن
 | سول لمس وص شالوس زا د عال انولالل امن خديام دعم ن وفدا طي ينال ك ملاذ

 مال فوم انج منت فرغ اينو ان يدم ل أي نازل دعالو فدل طؤسيال)»
 | قل ردصمةىزلةراثئل ابد اويخ تيا اذه 3ليلعلاو مضار انس هنن لاية نوغنموةداؤصنال

 | | اهلع:راتنيينهلاذ اهلحدتو كلو ضلال داّضياوب ال امايلاذ بوقسز لوب تْنَح فو نإزمل (ةيوابفلا
 | | ة5!امالرئ شالا ةمتنتلارانضالاة.ةولَسلاب دل اراب ىرخاوادشتسممل دلو كليو ملموسا
 | ينهلاؤدرولاةدورعو كلاس رح يوسوُم ميل اذا مَعَ سيرلاْا اًمِرَحْمَقْعَتلِإ اح

 | | هيرو هِلَمشِلَسْط الوم لَم لودوطو مدل زاومبا مدع علالالدالا بالا اذض ذرخلانيدح
 عبعب ل ين يجن و وح ويميز نامت

 ا ا 10901 جهات دال د حد 72 .تاتتخ ا ...٠ تح. "الا
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 ته لادا اللا زرار تتلق كن لف ءاعلاوم ان نفويان دش
 00 0 ماوه مسفاوطولاونوبرمكتو وصخ  |هنبسخحو منادي دشن
 اكامناو ةزانجي إإَح:وهعملا !ةولضلانكرل كلذ ن1 ل ديرما فهود سْنِمِلَيِإَصةنوملاب هيما نأ

 1 الكمان وان اونسرامد عر تلال بيا ءاشدإ ال
 01مل سوح لاب قط نلف تلف عضوا كنخنوع اب هانزعزلافكسرشلا

 ثيزإ بن لم ]كت ةولَّصل اموجو فضمأأ هلع داقتلاذ.دهجاووعزي هيدي ُر

 ملم سؤ راثلا يزل ار لمرانثرل كاذ لان لشلااَعْس دبع فارع از مام كو نعوضنل ازعزي م ازع
 مثلا. هينازعشادع بازعربنذ نطلع مزهمن مبا زعداز كلر عوضل زعدمس بسن منز فانا ذا

 ديعسن جزع ايه لإعل اضف نيزتسح ازيد ازعدتت بن شا لعدباْنحَوةلَسل اله نمثل عل صل ١

 لعاولسإ]ورلاذ هباعش الس لنور اني لاخلا ل نإ سد زج عنو كتلارعا اورغز

 هناا وفم عن الا زعن حان لعاب ةولصال ةمازمادحأ اوعي انإل ازمه لاقل العود يتمازم مويجل

 ايل رابغ نهخحل لوط هبعي اطالب ل بول لشان نالت ]لاممِلطأ
 0 و و وهو وو ص

 يذاع ثلاث | داش يورعفي لالي عمنا اح نيكد نزع هبات ني عدع دل سؤ

 10 ير ا مما تلالمالعنالل نان

 دع هولشل ابوحمؤع هل اءوزلا عامجالو الج عا تلاع نمو! !مارعدماخلا »بدرب لاي راكح نوكي نازوج مث

 تو فو هوا صمغ ثاماذا ةمالا مدح كيال الضال كك ددانكوزملاازهاندسب هنتنل قلاثد ءالهتلا

 نلصلا فقم ابا ةبنراللبكلزمهزمتتلاو سولو لعل لوجو فب عمسئيدح
 | مخاط عتج نانل امال اف بواضل زلال انقل انلامائينضلإغ ئامملع تاك يدلل |
 تاكا وزمان شلال ارؤلسل طم ناكتناتلل هنباناظانينسدمهقالرككو كلذ اما طظ حدعزص أ
 ناكلزجالا ه كبل ع ظغةلّسلال امنالادكتم ناكن اون ملاو قرم ان نانرعلالا هك ل عةلشل الا هان ظ

 الو يملا ةوثازياىلانليخ زكي اال ذخر كت عزل از الاكتم ؤ

| 

 زيا زلازل دين وعلع ن ايس شار عشمف شاذ ءاشناهنهرةورئاطوبا) ان لانو الو د1 شتش
 ههؤرش تلج لابنسانال مالوم !انماوغاطل لينا سل اةراشإّساتكلاب واصلا ارتلاامهبلعأ

 ا الل ازعدجانبذغزعت أك كلاذبالا نما نتخب الو سس ةلشلا د كتلاوككمى دال نم كولا 3
 لانا لالش اد دار عفر كلازعسمجابذةزعونبعز 3من وبطن كف زوق ز عوز

 نكذيكلا4ي ةيندالا بتناك نفديدلؤ وم .اهثلئدس بولص ازال وذ اءِلعش | صال
 يسارا مويرلزام امش ريل الج تلم للنيل اانا لإ ذرس هيسازع هي تنال شا دعا
 هلل بول صلاوعتنال ]تلا ِلَعشلَسش اوس دلال |كلالعشاد ميار ةرالا بيراك هدد
 تيكدبلصز جالو نفدب د تضيو» ايا ةثلث دعب ةبشخل ان عواصم ارنا لَعَوداَصلال نهي نديم

 لتيشادكعوال كنان كس رامي نعش: زر نهار جونبعز١ بيز عاد اكره

 وليصتي كرز اراذااكاصبأ عدل اعمر ا.طفل دق نإ تس رم اذان الحان يلع نوشعمئرفسؤ اون اكءوفذ لومتان»

 خان لة لعبل !عضوجو هل ةعضوبورنرفجيل اًهمِصِسوفلِ بوبر ضف مع ِموْيلَو ناعوت 2 5 ْ

 قد بالو نفري مدس لا لعل جالال ل ائزفداذ اجلا ع 1عسالن كنب كنب غيدهلسب
 تقال ل زال كلذ لان ةريزجب زم از جيزعا©ازبقيجنع نمش ارد عدعس سب هئروكف راوي



 كرار ير ناس1ب دا مال ا ريلم دل مونل او نارع تسر م اذانطنل الع نوثباوجرضرحب بوم مهنوكو
 || أ ورم دوط هب نوراوب بو طا در دس اذال امض نإ[ عوطر هِيِلَع نولسي فيك سرل انور اوب ب .:

 هلع نولسالد نلف ءرضذ مد راج مل نول فيرغ بآزجداراججادانيط ةدوع نوداوب» ءدغذ 2 ءوعضنو هريدي

 طريف لسا النْلَسَرلاهِلْمْسِإَرَحَش الور زاج دال كا ذاجرل ال: نارباندسب نون مود

 دايخ رد خم زورونب تم بي نكت يل ب ططووَصلا فيم أو نارملا
 يصر يو وعما و
 مهئازهزب لاب عز مدمس بي بتل هيل انقل ده صزيفسنكلانائاذا» بكفي

 >- الع بي جاد لربنا رغما رع كه م هلش تيل سكي زياد يذلا زع
 | ًاريهماذإل نامل نر غمجو انعم جزع هيب انعم انبد كاز هزم عمد ني عدن ازمغن اني

 | دونا ارا لقي لسنا هن قوز د لان أك هليل مح اليؤظع دجو ناو هيله سير لمطالب الفاس ولم
 ١ | | يدهالجهلرلادبانلرياضاد بدا هي ديس جرس ل زمعتس أك دما

 | | ةرلعب ام كت يعيلخ قع نعرجا بسب نفدد ل هز و انو ضجل دجونرل ناد نفد خلص مانو
 2 طبل طمواذال ءنل اهيل شاد باهي نعدباضما نس ز عزي از ش اد زا هس|ككهلشباشالع
 | كرمال عوصن ازمزبع بن هيلع سيارسازلا٠لا هنم دجوبرل ناو لو بشل ا هيد ىذأ ا دعي صنيفصنب

 ]اذنه مارد اديد السر نيل جروض< لم لستال ل رنا راتلايلع ادع ازعدي نريلط نع وزعم

 | أ ةقتسءذانضع الجدل ثلجي منَ دانا ثس كي لجرلاهدبلا وار سان اكناوهيلهلسف

 ا | ضنانم زعزع دوزستز سال عدحا بي هبلثدجىذلا هع نيله مهيد
 || و يليه سا دبلن قام ابو صوتا دانعيز سنافر

 ٍ اجر هولَسلاَ انيوهردس هني دج نع هنيد ل رش ليت هني ابلاوةليق ف ءانيو هددشم
 ظ | هنمطقسلملو رح اناكتدجانتهتاددصم نؤلذن دا هيفا 2 قا ةدايزلا عاهل شيز ذهزتوم

9 

ْ 
 إ

2 | 

 دمعراف نقع“ ان عيولكرازعبانخ ازعدجازبتعبب نائم ازعزيضل | نيل عدس بسيانه ةدابزلا

 ١ (دَعَوْوِلَصلا فلم, تولة س طف ثتزمانطت جوال الناي زع فاد
 - ان زااينإب] يدهن الضةولسلزعزنس ةاااِلَش ديف زعةرانن ولما ةسملا ملك ىئَّصلا
 | | ىاةولت الت بيوم[ هناطا اذا يابن سي الاغا واصل اهيل بوم ةواَسلازقع
 2-3 أ رشم مطعأك ننس ثمزإلة بخس ان ذرمل اعل اروحول ادم تلو اصب نامل عرش ةولَصل |اسجوتم

 الون انيلط نود دان ولكرمانلا نإ نلِلَع سادّص ينال ك خل ان ءانه عرس جرجا يجزع نائل ب ةهزع

 | .لطوشداابنرع السر ناول يارا نولويف من لومة ميز ملعالا | صيال نؤلوشنب] سدرل دال ضل ادعي صيال
 | هيطع ناكامن اند العرف غّماشلا اسجل انهم ناول ثارامالاول ف لاط هخباؤحبا امن هنع ان نمشانبمت
 بناه ناد[ !ععئفإزصيرل ىدإإمَصلا اذه ناولذ ميل ضاتهاول اذاذان لما لَم ئواوقيس ميان هتف

 ٌْ أ الئ لع] سالو دوذملاو ةولَصِ لَ ثحونسلعي صب نال مام ار قدس م لامضأل نولوقسس مان مر الع

 ' ١ قو هباتساو ةولسلاذاوجطت لوعل دال نالملض لاو انه نب نانمالن أس ديال عمي
 | زتلالييالاولتسبالو مدع بيوم لعل َىلَسِلاَمَتَوِم كر دارملع اهيوحو داهم عطانا ولع

 انما | مرش سل اجرت طومجا ذا ذر ِلَعش ادا بطب ارا ةداذذ ئعهينذا نزعدششل الك
 مشن ليدل تميل لولالمرظف لال اذا دع

 و هزمس+ ماعد انسخ ةتعطو ما تلاذ جو ف سبا لاطغم ف واخ اف نلاناع مظلل

 ا

 زئفلا

 ريكرعالا
 - سوسو نس سا نامه هل 0: انا هس -

 سمس سوو ل ل مم ويس اا ا



 نينا مااا ]بن كاذب دوخة عزي نإ فاق ير ناسدمل كت هيمو سنلا

 مالا لوتسالاولوتيت ا ماركة ينل الها ]جازم ام لاما مِلَعؤ سيال هاذ حزم نوف دز مهما الع

 هالدز ىاءادوْنمالعادن٠ ءاذو فرط دبس مما لااله نانا فش ندد رالتلازيبلخ نأ
 دلخزب ل نعوليعزرازعتم كمون غتيو !ميائلوا هارد نمودج شل ءار]بلاةطوواءانتلاو ل اميلارْوَق

 نفكر ض + ماد هنو خاب ليفان لام ةدافذ ن عناكسئيازع نزع نيجي عون زعتر 0

 انالاقف هعيش ال َقَوحْمَمَم فوه ضوشا مهنم فحق مثمنا هلع اقف حجر ج] صفر ىشم |

 عنضزوفا نانا ينل سياح دي ير كالطداغينس كنب لال بكيل

 لائقة ناللولاذ لومت افك ذ لاذ ننس سنان اكوةواصلا ل معاذ ال اًمف هْولَصِم لَ بت ناكل اث هلثم |

 لاق لوطتاذفمداججلاززلا ن أيس نال نااياما شالا تف ضنعآ توا زميلعش مل سشانو ملئ
 اننا شالو دكوالسدي ل يطعن دبل يد نوال يون

 ليا هي هيلع لسائر هدام ان
 ور طاق سراي ترام فاشلااتعانالا رشا ويلا

 | نيتع تي هيله ةولضل! | معاذإل اة نينس خت اومَءتانءاذرل ادم !صاوصل اعمل امل ان لَم ها |اض

 5 ”ولضلاامنااللاةهيلغإص لهن راعر جعل امدؤول اول ازعل الراعي نزع ررطغل رعي ا إ

 ديت اابانتنممل 6 ثالك ب مزعراخ نورين زيطع أك لنا ملعب :للالجرل رع اَصلا
 دفكتائءانامل هنافةدحاوامازغست كف هِفْتَسَو اعِلَءْسِإلَصْش الوسع صم طلو اتلالعووم

 تفجير ساينر لاو

1 
ْ 

 لاثملعوئادش اختلاس العش اِلَسْش للوُسر دع صقل نورلا ِدلَعشلْإَسرم انوي نولففف ثلا ظ

ْ 
ْ 
[ 

 رع وان كتا | ذان هناي الر دحانول ن اف كتنال ناغبطم ماب نارك انين ارشل ارثمشل !نلرم ال اهيا

 ْ 0اس تلال هي : يدم ا ماا اوما ماما

 0 اعف عش ىنأ أهبىونإَوحلَسومل اوَهِلَعْش لص شالو وقم هب ج جنن هننكو طنحو

 |ذيلينع زلم لشحن راقت نان نع عري ازعل دا دابا لع صين الي لايم

 كولن اولص_مةيكتلعرضزدر رحل انهيطلم كلو منن اردن اوال عجل ا زم لجو لخد اونا دعي صا نانينس
 تلال اف لحن مهرب رحلاو لزتخو ادمان لزنإ لعاب اثم يم إحالا عصا الن اذ مار ةريككؤاص ]كرم
 شيلة لاش اهتاي1 سول ايس الوسوم افالون در ذا« وضخ لن نارصال اال

 كللنعملغلض ناطيشل اهب بعلي نا ءدل هز نكلاركدع الحا ذازمائ_ وكل ««كةالواز ويت ف اولز غنايم

 1212007 مهرجا طب ام عزج| زم م

 دلهتسا ذاو هه ماكو ةيدل زم ثرتوبولو خييولاو لوتس رل ىذا دول وش وري روغنلا اع لصناللاو 1 !

 عييكتلازيزنوفاوناعب فئات الهبفزفا يدار يثيرون موتنا سف ناي, |[

 ٍلصرءلهثروبرل اهراص]هتسلرل انافاخاتملهتس اف رطب نم طقس ' اذنإإ ص عوصل ائروبل اناا ملَع هئاب[رعفمح

 و نيتلازيوملاذ اولا طز سماك تلا ليسا تلو ازعل زعم نيد ازع نع بي لع
 مثلا از ايازع هيبازعهيخازعن يعقب نززعدلا بيب ماهنيعل طم ناالا ل انيكك جل ةروهشلا ؤ

 دمنا دهاخسالا لاو ةتلا طرت الان بهي ذل ذليل داخل هذه أي لسا ظ
 طار شاد دبلة زئار ندع« جشع بية قت ايلا
 انامانلهيونال ل محا الوتين كاز فطلالعةولَصلاذ اح امل ,ءهئان انك عن ليدي ءنعإ |

 ا تدب سيخ يمس ديس هبسيسسسسسد
 ] ] ] 3 12 و و عووسب 8



 ا مههه لدا

 6م لماما بر ف نرا صا لهب ىَدَل اما واصل مع ىذل الضطل لما عع ل اساردا داقرذر
 | ١ هطيعتلا كدا ل!لولاءازلاووانلا فب عضلاءث ارمكتل ناد ءولَسلانعُم تلال ءامّدل لملم نكمي
 , مهنه الإ كر امتفت ىلا ملص زرعت متنا ذا متل اطل انيئناو انذاك رك دحاول هب شافك

 | شال هتان نالت شالك زم ةينالا أكن ملل اعل ْحْدَح فلم أ هبابسا
 |ةلالإب شسملا نر. انسان امص لعوامل هسأك عدد ذنلن نودرمضلا وسي نافل سؤرلاؤ لم
 | زمام فحل اةولملا هي زكمب ايد داتفرهلل انافربتلا 3 نّيساد لقبول طي هؤجل جلا ةمانصصسل انو
 | عنف افلا ثْيح هنن نم اننرداجبذلا كيلا انما هنع ضرما. ىف اقرا ثول راتلا امي

 ا مالت المن داسلال ان كيرا لم اظن هَنلَع بول طم ان ميل لاغلب اوىهلاورفحا لان منيل ماشل رجا ظ

 ا

 || املا انانرسلاف نساء بونلاديىئعلجرلاةمائمينعب ل اند نيتبشل الهضب لانو ذوقرتل ارت انح
 ا نال انام ط اطيل ثمل بترك ى دارا نايم هونزلاكب امد: عمون
 سالوْسر ناركل جنان هنن ىلاوقشر ىلاورضحان ثم انا اذاوفح/ تلال َهد جوال[ اهتمام ريل اما

 ا دعاديازوس اة ويم هضء 3 ىاملاوقشورشل ويل اورمعان نل و ا ْ
 ١ كلذ مدائبى المي لعلام ىشم هواك اب ناك تلين ديلا ازع اًيراخ هن دب نوكتالشل دلل ز مدام

 | نيج م وس سب 0 7 تا

 | نضادكورعر هنو دمج عدنلاب عاني يزن ماك لغزب ناقل خبرم فيما
 | نايلزعلانفف عنيا ١اس ءدلو رج ىف دل ول الزيتالو لا ذوق لزيت تلال امال إل شانك زعدش اذ

 | نعد كلام لزنيد لولاة .دلو فذ لزيالل لالي لَمْشادبع بزعم لطب قع نيش ادعزع ا
 ٠.١ سةزحيان تيمي لدا كك, دلو رو نزين التل «كيل نشل شارس نزع نعت يافا يهشنحا
 دع انامر لامس في حرصا اتالم شاد صفر ]ب اخاماا لالش ادص نعم
 جرا ادهتضازا براء اه شوران كيرلس ادلع يبل الضان كهذ انكم لوا كابل
 | | هيلعش ادعو متكلم دشا»ن ادله زعناباز وتلا زعتءاننإز عينج اكن الار اذ دب يميل
 | ١ هتبالسْسا لور متسازكمل ملل لا نرالا له ضتر موضف لة هن | ]يمان ام نجح ماشسلا
 | تديلولان جزع يع بيزعزدلا مكه دلو قدري الد ءدلاو وهذ لزنظيلان الاثم مه ]سولا لع
 | ١ ةشدباللا هنانفدبل لإ تكلس ادع الكلدان يرشلا شاد نعد شان نسالك نعر عن ىحع
 هينا ةادرل كنار وم ثدحذو مل اذفوضمدل ل[ يراال ل نءابانقدي نيالا: ك ذل نبال
 أ يعذقملاةمنرالا كك باثلا» ذهب نال هعزج رن زبالااماودهجد نعننكين حن الع عزام |
 | سلا لَعْشإَلَسْش الوسم ةسللضم نسوا انلاث|تالعش ادع |زةذوكتل رج ضو نعل وس
 ب العار: قطار دمع ةمددازب ع هس | وكي وج ذا هارب ناكرالا نورت لغدبال ةاملا نا
 تب مخاط شادعائالاسناةرادنزعةبلشزعلائازعنائنلا أك انيرخاومضُوحمن|مايؤحاجوزلال زم لَع
 نمت ٌنقَرْل اذا فلشمأز اًمفش ءانش ناو تدخد شن اول م انللذ ل اندلخي كتل ازع
 , :هعالذ هئب|نسإ تب كلو قل انلثيعدشنال كل الَعشا دعو بال ام لان ناي نب منع ن انس نية جز م هس
 أ ةمالا, زال حران كر وجم اون حدشل ازمير وحن انكبأيتال ى زل حا بي مدشنال [كيهتمانش اص دششدا
 | ةةران تل لطتتلاو ازد نثر وب زع هيبازعذ انباع ادحانبة عزعة عّيلم كود اذعتسالاةؤبهلا
 أ نَعاه بع ةّرملا | ل اولا هه اذخلي رذاذ اس هطهمانءرضريفشملادسلاب ثينااذ 0 وتب ططناضالابب ىفاناد

 الو نضال ياض شل ]خب نود ياللا التشارك امر ؤنموانانععدبلا ادي زمدل لا

| 

| 
 ا |

 تا امس.

 - 1 اسس | اذ رو رس ويوم مع ع يوسوس ل | - هه تاس ا وماهو ع سس سم مسمع ل ع ع سل ل



 ك0 كه 5 طال

 21الف لور ال انما ني طم ن ل عزعةنلثلا 5 7 ةوستل الو ءاذرالوةماع

 مجتلاناطتارمْس ادوتنلو ثول العش !َلَصمَ الور ةنس كلامة كرانز )دو اكليطلاو اليك او ثنا شلاو

 تلو دهني ل غي نال تسل مدزعوسب ناد دن وون ةيو دما ماو ة لعق نونا اف ارثيلو

 المع لَءش اناولَصنموُسعلا مالا! امابد ]الا اعيان در او نسكلا حلا ل أيبدجحانم اع سبام
 بانعرلا بن ةومو. نانا اللاب اب ىف ةل ل املا ههجوت 2 ءاربل ثيل جو خم فر هنن اا

 نيشان عونا ف ادب نبذ عن عدلت يزعم كك نيش وتحل اوازع هيبازع دواذ نسيب هس 2 . ١

 ءانالو ون لل! الو ةمائل البلعوم الزتنالل اف ات الَع هدا دبع ناز تح لزع خم نب فينس عوطتساول ان

 0 بيالهجتلاذ ذ لهعلر بني هّسلاَوةرووعفل انقوىف فيل طابالالاث فخ اءتائلاءادارز اخو ءاناحالو ||

 1 الح رع ملل خدرل لطول ابانبار ىلا عزب نزعة بقع نزار اتحلز ينيب دوقعد نعجن لج

 نينبش المرح اواو ع هسا عدواد نبدا نب سح | | زعدبفملا ١ داوي و زطخخ ]م درع نسدهلاو

 متاع ادلع يلازع ةرسعنبف يس نعنازهمن ل هس ازعؤالجد نوما هلادنع نلبي زعبام» .اندجز عون دع | ظ

 احا تع الخف نان فخ مرمابال لا فخ ان كلف ةمائالو ءادرالو ةونل الد لعن كيلَعَو رينا خشمال لاي

 ظييلاثل انضدلهينعةذملا اكن بلح التزمالا رخياانربتل خد نمل نر تلالطشادبع بارع ةمنراا كا
 ]كاَنإلَسَو ءلادِإَعْماَلَصَش الور املا ف :!راءر ىو [ك هيلو لتزمالا يي و ءاشش حسبفلاجلا 1

 نبازعنوربع ناو ملازعدقعنبازعئبكعلشل !ز عتاب نلحر الضنموبتل طباب ناواباب ثيب ا ظ

 هلا وسر لال ان ىراتح اون نر جن عن اذ عمن دل خز عايز, ن ربؤانعئرزعل ازعويصنيدن»ازعإ مهلار ينزل

 نعول رع رطفل ع ملا زعداثبسالا اذهب بمينيلجرل لزم مات ناوابات ثيب كل ن اسوم اولَمَسِإآَص ١

 نيل بام كيلا جرين: اماهعضمةزانلانعضواذانب لج يامل ب ابد بايئش]كلل انراتلاهيلعشا
 هيمن نمت ادسهزع ناازعدبا مصاب تعاين |زعديج كك زي إل ىوجو هترفجف عضو وحر ئيديو اجب

 لقمسلفوبتل اني انهتااذالان ثا اد يلازعةنلا اك آس كيل إن ل نشاء ش ادع بل ازع
 ةير كلَ لَسْس السد لقتل فاتش مه | مسيل وسلا ةياارق اذرعَمل اذ هئعضو اذان هيلو

 انسخ ناكناميلا |ل.ةيرمةدحاو ةدررلعت ةواصل اف نانإكلقواَسورل العش صن ل ادق فل جفامهلا

 ملت ايل سا ز لن اكول ام تعطتس ل ل اردن را جراف م انانس ناكناوهنانح اف وزف

 ضو ثار عولدعزبازعت ماك ناؤضر كنتَ ملعتعسو هسينجزعضرالا امي متهذناثاةريتل اكسل الخد اذا |
 ننورمزعن عنى حزعرضل ا عنلّصلا 1 :ر شادن عطع دجانة جزع شح انىلع ب مشتل نع دلخنب 1

 ميلاد مالو ممارس! لنن لانللسافال انامل العشا اع نا ْ

 ق كنب رجب كزيد مالسالا وك برسل .هتذاعك دب عضل اف هنعضواذان كم العلا الك نحرملاء 7

 لونان جزع لوساك نالاداخالا فاك ذازغتلف عض بينهن اذ ابك ئامالتكباكناتلااجح
 إكتب: ارز زال الماكإف دف هشماذاناتندال لن لايام بينازعيعنب
 نيكل ةياوٌرحاَش اوُهلثو نت ذوعل !تاكلمخافارعبلو نالت ان مذوعتب قم تور ادام سف اَذَعإمِ» 31

 رول نار عنو دنع نجل بيب هجاض ل اومن حاس ا هنكلمو دهشتيلو ]هفضل أيرةزلبو مدن جس نادت

 ان رع | كا ]طق د تدان نعش لان نالمين دن عناْئس ْنٍ دع نعوختلازعإ مين ع

 هلغااذان مرح كور تللهاّهحرعدد عيذاة ثوان اعار ذب تن ورطدض كلو هريقبر حم نال عج ل انلابثح ا

 اإل, ناطتازم ورشا امساك يا قضرثئاب مدخول صلو يللا

[ 
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 ماين رنا يصاب هند رد بلا ب زيمس إب نعم دسار ادحاو اسي سمإركزي
 نائدرلاذالان نارك ىلازنعزلكسال ون عن انس ز نيعزم كل قم زم ]سن هعصابيتزع

 يري جدو يديك دب يدك نهال طفت
 نيقلثلا اذه لسكن ص اهدماوم فاو عم اتلمامانالفد كنج دمالسالاء ناتي قعو كترش تاكل فاد

 مزمل ميل |نمرعزلارازعدو دبع ندم اون رع: دمع نزع كسانل نمط انج تس تعزمستالا أ
 عشا دانس ,لمت ىف تل اعضراذا لاف مالتلا امهم امد سازعنبجز عزز حن عد ا نعاضيالسطس ابتعد رانزهم

 ره لوضاءهلل هب لوزةيرخ كاك كبلز دبعزبا ك دبع تورلاوبِلَعش لس سالوُسر ةل معَ شا لبس

 لير الهرمل للم ثضداذافانمهيرام اطئاوبخالا هنمراش ال نارهلل اسوا هشبل َص هن حاد

 انالضف رن نحر خاذ انك اوسمة عي اهب مشت ةعر كتر نمو كسا وه تعور نمازهنشح وت ادن

 هضح سيان ازب بزل و اني يدب حسا

 الخال نموا غلا, فلخاهىلا. ىدعتيخل وه تزعف نكس الازمة ز كسا ن أيس نيل سو إنرش هبستغأ ظ
 سس هوس ب مييسييسو بيوصل ا

 زيتإؤاثلاو لول ادلو د دلولا اهرعكواناشل اناكسا, بقملاو كلم سلخ لان اكى انإ ضب كلم هش امل لق خا
  نالن لن زيه كتي طعدل دب برناووثكلاةيانا تمدح كانعضد اخلاق ةراذنعتمالا أكان
 زهزاذذنعزب ,زحزعدانجوهزيحلا بت هانز مانا ييشواًنانإ] سد ابديت نيد ما سسالاب وابد للاب ثيضرلقأ
 د آمل افِلَعْشْ]َسْس الور هَل وش [طبنس ةيىهشا بلف مدن غل انعضواذالان لام لوفمجفا| |

 ميله انكعاو كمباضا جرفوهساردنع يجرم كنك ضف بقى وس تالا هيلي حل ذافدان د ثزح كيكلاةبااا
 دل ذال ةلمعنيقعزعن انمنيازعولبعتازعدكمزع هببازعدولقزازعدبلا بتال ختان
 ا هيعوحت خضرالاب ءدخّوصلاو ده ةبعض مم هتهاذخابقحالشلث دازيعاذ ليمن از فساعض حدا وشل لما
 ا | امالي ديور اسا ميل مموىلركلا داكنة ذومملاد حا هاو تاكل اا ذارمبل مث هسار بامر عرسال افدانوكمد ١

 | لانا نل إلسا فار عنانمنبش ادع نعت نبدازعق لارلخنبت عمو د هزي ازعداسالا اذهب بتي
 / كان ان عزا خادم ًميجدحازعت فدل وسع ةذهلا أكدته انور تلا عضوون اون

 اكبر ادع نباتنالن ار صان تمل الغلافوبتاثس كيل ارلضداذانف انشا هَيِلَمشادعلالثلن
 نايمهللاهننالس ءانهتل ارتد رس لع ناوارخالاهنبراغالومملل انا لجرملا جانحا دقو هب لوزتيريخ دنا

 | ههزاكاّيدجلا ءمصودف لزغ ثدي خو تل اذه محا كه يلَع ا مبرخ مول اذهل مجاو نجهل ءهدنج ع ضرالا
 أعط نيزعتاطزعدج زم ةذدلا اكد سب نلضالو بلان هالو هنن فضاوه نشح و زناو اضم ظل عسدد

0((<©*''6000 

 لانا انجل اال انحلت اول الَعْشِإْإَص شاور ةلملمَعص ابو ارنب لق هئيل دو نيلعترل لابقزم |
 | ضو عضرالافابيهلل الذ باتلاِلَصثيوساذافربتف اماذع هاياوانق كثبان الوملاب هلدثو لج هنملو وجمل عضا

 اهليويزمرشب ننجععدنلا انيحلانمزم طمأن ياشل اتمنا اءنيِلط د نّمْؤل |حاؤر| لا حور دّعصدأ
 اهنكوتنن [سانظلاوتذلَتسلا ,لعْس وص مها الور ىلومنر ميتا راع اطبع ازعل العلا

 |ءنئم نأكل حاط د ار لَعْل ديفذل ا يسَْسومل اًرلَعْسإِإَص ءدح خبل للغ هطلت امرأ هناك الص دهسا

 بحول نتش ملا عبق ف ديانلا وجدد لوهحب ا طب جول ازوكي نإ | ةيودفلاذ طين بانة قياوزلا
 دخن ع ضروس !خدا اذ اذ امم هبلَع رطب كلو كيلا هينلبال وبلا نال للمس ارحل ازعناناوءناننزربإ
 ل رعرسزلبازعنو دبع نيدحاو ]ميل ازع ةدغ ةدقعنازع ىركدلال زعتماخج بتي ثلا كه نجنع
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 لأمم نيلخد د انبل |ساردنهرننكل ثيل اناس الم ههالبع فاز دحاؤرغزعويمعي ل ازبازع
 مثلا ثيل يرشل امه لعادملل كلذ لاذ ةز جيا زعداولا بمب هل شرا ليال ش ادع ازرع فلازم

 لادا ذالا تلاونارع ناعم ادعي اسير بس يزهر جركل انه زعدحا بصي وجودؤعي|
 كاب جاف قف كزئاذ لويرانلإلَعَس ادئبعاب عضم اةدايجزيئيتسازعنانس ني يبدل ل انعرجا بيات ١

 ل بز ةلالوهتدضج ف رجف هت امال تالنت للعدد
 لج هيفي اوهتعز دات ايمن اكن اوهنانحاف دزن امس نائناهتهللا هبل لوو دومخ لش ارك لنك دعا 0

 ضل عدلا كدي عضتمدوفع كوفعنمهألمجسس اعلا ءاادث دهاودلعيش حاسم براء ضاْصا
 دعو اكن لاووبد مال الاون غو قر هت الطن تاثساذانالف نانالذاي لوثت ماني د شاكر غب كرغو 0
 تقلا هانا بث لوطن نلوقب كجيرنان لاثد نال ث مف لوقت لوالدي مة الافون تاو انا
 هنو عض رالا اجهل لومت م هد نر قتسم ىف كئا_ل د انربَو كني مه انعيْسَسْس طاؤمم اها ل اذه ثااقلا

 كورولا نيللاعضت ثمد |هخنبللادنوطلا عضت مكوفع كوفع هللا ًناطهربك نم هنقلو كيل امحوربدعصاو
 ريالا مرا ان كآوسرم جر نعاهبهننعتتحر كلج نم هيلز كسا هنعو ماو هتشحورئل اوه د حول صه
 هبظنعو نادل اذ هبعإح فلخاو ني لعل عاف هنجدد فرامل وحاز هبل اناس انالو غرق ارس رع
 ديت زعل لان م اص نسم ازعدجانبدجزعوتل ازعهّيازعت نبدا زعربملا بي نيلائل اتوا
 هتان خؤت )ا ادالس] بالجد ناكناربتل يلا لخد اذان العش ادعو الالاف نمل عفر نوه نب
 هلالي زعرلس نوزمجن مداولخز نيش نعش ادكعن هن ءاذ جبال ازعدعسز عزب كاع بؤيرتسا

 اقوه ة)لإ انا هلو انوكموألنيتساة/ التت دوال سلمت طب لاف لتس ملع بل اطياز لع نينو مانع
 ال شادي ازع كيزررلاس دي تيل اهل شنو قزق مارت ريخْئ شل اعل جا لكل تلاع نداشل ال مدا
 كاقيورل دم دهجو نعفشكمو هله نئ] جو ولتسبلالشل ةددسمرهظفلعب) حيث ار نم ةدانسورل لج ان
 مال تلعن محلاو هنج هنفاوورض مل عضا مقل هموت ثنو كب ل ازرتكاطمازب ان عن انل دصيتمللا

 ىلاًمعلو احا لشمال علة كاما ك يلو لب كنبد ماسالا: ينو كبد نال ننال
 شئاوهند حيل صومترغحرا ممل الضلع ثعضواذاف ىرخا مرتان ثدازب اعده هما ارهرخا
 هضثد نمو هالوني ناكرمَممءوشحاو ك اوسمة مخ جعاهب هت ةجر كلمجر نس هيلا زكسا هنعور ناز هئشحد

 اًمماَكضانٍِمإةل ازعل" ورضتنت تناول ظفر بتل |نهنبح اذار الكاذب ةلل القت تن واعد اذهنرمل عدان
 0و اطال ل انامل [لفو لَن ثلث كني لب يلع بال لذح ا نونجاز هيلا
 تاما فل السوءاملاعيقلعهقف هرق ىوساذاف نح هدو كرل هل لنكت انفكل هذه لانو كل ولن نما
 نإ هت نبط نعرمارل ىلا عجب وح هنأوج عيدازمهوؤإعربدو لثو هسار دنع هام ابصب اد تو ةل بلل سس نا

 فيلو فيم أ[, .لذنتساو كلل ع دار العدل دي عض متل طسد طع هبصفئش داني لضخ ناد
 اميتا مالت لوكيل لال نيرعيكل :ناناقل نعد زيلع تأ شال [زيعلَرَقلا
 نزع يزيإج َكاذ بكم كل ذز وجل هفرلعو وا اس اءريل اًسزففي لفوسزال وكلا. دنع كل اذا ظ
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 تالوُب ربط مزج مج لوس الطلع
 ., ءناانلف الا ءاشباانالش ا ءاننانسل رتل الوحل !ةبارلاثناينل بدرا عم هدانا أكل لاختي

 ند بوملارعتخ ار ده عت وَلا عدبفلا بمن اد مكث بازل لم ثغ مان من تل احدا انفراج فق
 باوطرمتل )هر ازل اان ةرانج 2 وهرر لل اع !.كيارل انا ل ضييزم مسالا نت هينع تبن دحاز

 22 هللان صواناذه كنا ذخر كينان الص تملالطناتل انو الاساس دبع ارمتسمال
 انمنلوفيل سواهم سُض الوم, ضن تال نم مؤمل امل ل هولا لسلام !ِلَص هش الون
 نبيا عمك ان عمال مل نع هي اصاضيجرم دياز عم أك نسح ةدؤكب هته ءاظط الون اذه لافد ثيملع

 ارم اله ام نائبا راتلط الآول داعش

 ولان دعوانانه كنب عين سنك ب اًنانب الوفانسكرعابل اشكل هزعيدل اض للام دك هل مدبر الو صرب م

 مسي دير نيبوقييزم ع كك ةنل اني موسّولاو هلم شإ] هالو لسغي ناكاذكم امس لو قيل ارلوسر

 اال الط هش ادسوبا نحت دلو را لعش ادع اب اهصلضعبل ثام للا ةرادز ندع زعطابسازيازع
 هيلجر طال, حداد هم ناكنمد بازل جرطال ل اقف هيفكت تلاع هن ادسوباذخ اير لراباع حرطف هوبا عدي
 انهتاش الوسرنباياول ا باتل اهني طع حدد ذر املا ولا رطي نوف َسْو لاو لَمْش ل َصُش الور ناف بيننا

 رب هما نمتلنل اذ ةوتل اثيروب كلذ نافركم ادع د ةل عب ااومرطن ناز اهنا امم لسد اذض نع
 وآمتاا ندد ءدح ثارتل اميرطجزعر بات للص جرطن نا دحو كلل !انهنعئاهدحد انزع يبدي

 منع كد ازا اييلئاشل اداذازبل او الكل ااوحر اصف ىفاشل افلا لوالا غريم راش يلع تاجانيهجتجلا
 لا لَمْشِإَإَسْش اور نالوا تل لعمان الضمان: دئازنبةمادقنعربكمزب نعل اضف نان

 أوج ارم كلن ذمزع زعل اهازعش بس نعزعباظحانبةملسئعتج كك وت ضددالس هنبا مهر لس

 - حسسسسلسسسسلل_ا سال لس

 .:كزعملصلاب شاد نم لع دجانة ني ان لع بي هو ع فرت ثاييت فم عبانصا عيداد لمالاضدالاب
 نبع مديل انتو فج ىنارعقحزحناب ا أك هربت فرت نكس وب عيزنو لاذرناالا ما شمل مل انهن
 ماهم دبس يفزع ة عام مزعنانعزعقريل رع: لا أك عب انما عيدارغنالاق وفرت اضرب د هتوفج خباب
 ارح كه نمركيو ءام ل عبو ةمومشم عاما عيداد دقرضرالازم زف عضربوةبطد موب بق قيل خدت
 هللا لوس همنص لاظ عنصر وم انقل هه ليجترلا عضو زعيذلاس لاذ ىرعبلازعنابازعدح ان يطنعت عام
 اههمضد عزرا سدراثاخزيل كلادوة لع ئدب عضافكدلاسر لانو غلادس هنن ورل'* مشل

 بياككاءا“ اروبا ةدابذ ببيت زم يدم ذهاب ل أب ةل شل ب اشموواوسدو ابل
 تجعلهم ع نمي والعض ]شالو ناكل كمثله يذعج نا زع ةراذذ نع هنذانبازعهئلشلا

 هلال لَصْش انور عضو ءأن بف ضن وعش اهلا اجي صان انكي لل لزيدحاه ميال ًعيشسةصاشيلاه
 راهيلَعرْ هامل طريف ةنيزمل اله ازرفاسملاوا علم ملا ناكت يللا ذ هسبا سلع نتحمل (لَيفكْلَسَو
 :راذىلاةيلاار ان تلَمْشاد صفا زعاخزعةئلشلااكلكل ازمئائن لوم َسَورلادِلَماَس لسا
 د ماجا ل اطن مهنا سازايلَع كل خر: لاثمهدهشباّوح ةنيدملا لهاا فما لانا خد وباي همم 2 موب

 ة:1 طاخرا نادرو ءهلءنص اذهب ىتماول هرااب تائاوحرخامل والاب هشرو ميانصأ عبرأ كرم ةرادوفكو :
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 أد ىدسب كنافة سيشل ذا غالوني ةماثال اذ عزانتالى ان أبي عزانتالات اندر وبابا هدهثد
 هِيبافسْبسسْن نمل ةنيدلاد ذولا ذانهبضو لعل الاول اص كيبوب ةنالعل اذ هيل لوضوا اناث ال كلذ
 | سولو قمنر) ناد .دجمامالارنالعنالة ىلا ]سف ماوصوازيملا ةْيْدل الهال اف دب ماثالابنيلماثا

 |دنهاتل | لعام باب ف ثضم د قرناواخاذىنعلا اذهب جرش عفو مد وما ديس اني ضال يلف كلذ
 |قاعدودبم ندا منازع دقع نان ةهركملللازعر تاو بسير اباكرم هيا ليأل جابو ماناكاوشم
 اتايلزمال ماتم شاد ىازعتخ ولكل اه ادبنن عناب عربي ازازع ةرازذ نيا يل ازعومزلا
 ْ ايزي بوفم اب ,ريقل اضل !:لخداااذاانختل اة سح الإ رشرلا نكد ثاميفمعبانصاربدا هر عامتد|اعجا

 | ةلاناوضرالازماوش عفر سر ِلَعْس ساجدا رهضخج نع« هرباز عدلا زع
 | ذالتل مان [شرذ رات ش ادعي رمان اطص ضرع تال اكول انيس لو ااَعش ل

 ناكل تلال سادي وازع بن نفط نعد انس ليز علهسزع لمعلا اكو بذرنلا ذ ىدنلاماداشانعلا هنأ
 ىتاازتن عذاذا لل العش ادعوبالاث ل اثةدان زرعت براك ملَسَورل انت اءهش |[ غشانونسر دوج إعرتلا شرب
 امثل ادارات اد اد ازعتنر اكل بي أك مقتل رعن.َع كنا هتو ةسارد عد ديس مرضت
 | نقكعزبلعنكع اطل زهاب نيشحلازعتم نبع بي هم جزل بارت داز ناب 1 سول اور يلع
 ة«قالجر ل تيا ددةزانللاءوضحاذل نس ندين اساسا تلال هزاز ل والك ذل اداوم
 | نهنيهنةجزعز لح نبع سيل ةؤاشل اودي ل عيجاو كلذ ذ اف ةعدب اناا ذ ةنضآربقل | لعميدبا
 امال اك كل إنذداذار تل 1كم بي نوطضيام د ئوراثلرعنصئشرل نلمح ائال تدل اوس زي
 زعل لضف ندحاو نيتح انبي ز دعس نعزي لم الع بيسان ةؤلسبلا كرد مام ةولَصل اند يبل كلذ
 ةلَلا هس نارتلاةءان شر فنا ايت العش ادع ىلاز ع يملا زع ناي ذ وهبت ن1 مرعب

 نزعت عاكة نسل الان كورتلاطسو ل عشي محال ازيرقل الم دددي غلجلاذذع الرمال ادنعنمادببو
 | مالتنإلعش ادّص اان  ضادص نيكل الدإإحاواوثر دل نيسان عر زل /زعمزال زعدجا مزن مزمن اره اهازع هيبازعدداذ ندمان زي .سح يزتدضلا بير ربل ارعاناصا اي

 /تاتلاطدا» دنع اتلاف اذال اءنص فك اةركتو كس ءاًملصهتبزعاةددي ناركتم تلم |لءاملوتي

 ايلا :ترانهنلاروعلإ تلم نالان ثنيزنالذايدا نالذ نينالاذ ايدو هم اب ىداث مث هسار دعس عض
 ْ دنيتيسول الّدسَو ننمؤل) نا اًملح ناكنَستلا دس لوس ومنبع انغناورل كرسال «دحو مدا اال النا

 || رككملوقين ل انروتلاذ نهتنيشا تاون حشملاَن اهو حشو انو َنحَ]سَورل ايش ]سلب ءاجلامن

 | قيزعدك نعوذ الخ بين ممنبان انتل لما ل أي هتجرتل دفا فز مان فرض زيكذ
 | مججلا ران عم نورك يىرئمل ازعنائ يد ةبععن لع زعهنازعل ان نع نسح ادم او نيش از
 | لعتنانالننينالا الوم عمد نح فلي نا قزح فون ةهيلَع ىوسز هنن داذاركد م ءامل ان الع
 ؤ نالت الن ءك ماما تؤلم ااًءلع ناوهشلا ل وسر ادع ناد هنا اكل !”كن أ ةداهَسْنمهب ك اًندهعىزل انهنلا
 ٍْ مهي زمل لورتان ءاي نتا مو هيلا لوول  انبنكد هات نيكلل ادحار اف كل خلض اذا ان هرخ الع اىتح

 نرمي اكد نإ طن رتلا وطال ا انلا لش ادع كلزعتسدال اكمل نالخربالوهنعنان
 | مستولاوهِلَعَسِإإسساذوسو مل از تالع شارع )نزع دبانع سكي عنان! زعيسلو رف عرحانزبا

 يعد اند عل مس بجي نع ةذدلاا كى ايسحلاءاسحو تضل ايسع نأ لي ءلزح اص تع |
 | كيلر ضيم ادارجضديب ننام ةيملا ذلوضسدداذبيز كاطع يتم او رجباطل ان يؤقب نب
 |ةض از طع بساكت تبدل ءانلاءدج ناس تلاة لعبا بس ليك اههسو|

 ظ
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 7 .سق#ا> 1 ا

 يلهب ارت لم ءانل رمت الجوري اابانلامل الفسح ]مز عملا ازازعتايزل عون
 : بيرل سا مالخلد:تاكلالزيم ا ناي نتن ص وردم يطا :

 هيا نال العشا ازعؤاذلا انعدام رسالات امزجشملابتي دز انك
 هراجلابانمنانسز,ةعزمونعزا بي كلذ هكَسَولِلطسِْإسشالوسدن ان نول طؤنساءروضالم

 ذل نأ مالنالازعجيخضألااشلشمدارب دج, لمن سْول اسال انثي لاء هن انج خصال زع |
 .حايرضلازبةعاط ناكوال حناء وط شاعر داش لح انيق علا ث نحل اذهونس ذخباش نللخاهبتشلا

 لوألا 3 نيا دس لم ,انالاددرعدسمعجنيبطتور بتل ادي غز وإلا سب دم ْ

 لونين كرا هللاه حرش ادلع ندم نمر ذود لجين ضنمؤتل ]ران مري ناز ان هوقن لمد

 أ دهياتيل خش مانا لهنا انج بابا دل ترب نمنع. :ا2يصوومانأ
 ىلا وحإو هددج د طف ةرشبخن هناا بون ءانعمو جناب ددجت ا هبل ا مذا ع ذل اء نعام ىذديالفوبتلا

 ريو الاب ديْقلاهدافصل) حا نيتع هيل ليهذ ىئذل امل طري ' دل انالوقاوارونعاث د سمل مجل قو ديدغأ
 | | هتالانلاخن نانا نسف لغلذ هلكث رج ةنازهؤربل الث ىذل اوه بع نيدعس هلل بهذ ىنلاا رجلا |
 لثمن لوقف بلوق اء نل او مالا سال زم جوخ فخ خرم اًئب لتس وشن اريستون جلا ذيل إيلع
 مالتلإميلَجوُمالوف كلذذ لوفد مالامال زم جرخرتفاند عضودا اهيل ادور دب عوب|زمببونجدرن الشم
 انك ادم يدهن اؤلاذو ءاثبال هالك جنلوشندنم زف ثأطخان او مين العش زف ثبص انا
 نانا بة ىرخلاض تل |لمجين ائرجب باف ومي ةبارلانايجونعلا نوكي نازك ربل الوقونممف فال خالا
 ىبخ انالوتب شار ناغل ببعض ناكو لان هنماذوخا لعمل اوكي نازويضربلاوط ثرحب ناللوخا

 0 0 واسس هلاااشوزطنا اس5
 ازعرانغسزع تن هزشألربسس جلا بم ناوم زم ةمئرالا امكبلاوا

 ةباخؤمضوب) اهدي اه عنصب فيك خ :اذ ةنفتلاز كانطجيزعر شلال شأ ادعوا طمس ل اهرح از,بوبزعزاكسم

 دئشو ااكوبر هنتبئتلانأ.خزعت رلا ةباغلا(ن [سامرلتمال سكنا ١ ىو ءاملاذ جيرطيو اهساراكوبو

 9 ليفة لاننا ذل ا تالعشادج بازمطسنهنازعساورمتانناردجع 3
 أ لاف جلانانازان ( لحال شادعازعدم دله زعةد اا اكولاذن رو لج سوزتكتوأ
 1١ تمنع: دحازهوججنب م زعنيثم ابوع بتيءانلا ذيل 'ون فطير رتكيل اة طشلإ حدو أ
 هَل را بار تال شاد داروغ ران ن بديع بزيارة

 ١ أ دةيزئ لسا دم ذأ ءاناز هب عرج كرذو ءطخوزتكوزفعلاذ.ك اناناذاخ
 .رانعمب ايس نئالمل اره ىو ازعز ان زغث اب زارع ب ويت نبا سي ل طم اؤلاولضفلاو 0

 رض مج ]طعبو هفاشوالل ايد ان ظةاضوتائبل امج 9ايطمب كزابع بق رج ةشادم

 ءاويىوفر هنيئانسإلاوملا ةمو ول ارِلَعْسَِص ههالوُسر ل اةنفدد) غو عنا ساوخا كما نا نو

 _ ,ةا قزح ذوعمدغد ويضل ومب عيار نجا امل لن يع نأي
 1 شارما امها ضرع هد اجه ن2 او آلا

 رام حسم عسا

 دادس يعيب ساو < يسوم ب سومم هسا سس

 - 1 ا صم سسوس حمم

 همس دعا موسم ل -



 2 ا ب ص سب ببثبثأثت#آ#آ

 اننتخلا

 الاعب
 كاريضوبإ انندَح
 روع ار عاب انس
 اهنكحلانامتطن|نالونن

 طياذن دتيرزت
 تاخالاالبه

 ل 53 .-َ

 ماهو نوايا مناة ثائر نع كنب اال اًماحه نتن مل لالش رص هه الوسوم لل اظفازير فج لانا
 الا أكرلانلاذ فالثخالمال يم ثلا كيال مامط ةبيصل الهال نصي نان انللاذب نيف مابا ةثلئاع دنع
 دانؤيف مقجلكمتكتانل ل أيب ثان مونزممابا ةثلث تام كبلالمال عنج نال نجفي نع ةرارز نع
 اأو نزح انبرسلزح هجن تملا لك لال مال مانطل اطول واعنلازهباؤشل دانيل ثذلصاخما ف
 زعبي اكناذندن لال طا ةييملإ_ ان يل نا تالف رع
 كالا ذياب اطلس نال ة سل لزءكلذ كييناكور تال هدر امله اصلا
 ةينملالمال الل اذا ونعا ةنسلانللن نابالا مولا «نافيىوراتنإلرلمل ن أيس اوادشد لن اماشلر مج
 انهي نين مشع مدا اذ بدني نإ تايب ومواودلو مولغش اال شل هيلا هنت لكو قمل
 ايما التف داشلال هي شامل باقم اذل يسكب برمي اياوجيساؤتساولاب دن
 د كي هش ءاجال بلاطة لي وفمو 1 سورلاو لع شا[ وتلا يما اكمانأطل ايل اشمبلا ةنسلاوةتلم اياها

 كالا موملابداللا [تم اهنا عوضعنح ارجوز لع ةارلال مايا شل .زكادجب ناد الريل تلال داسل الاف
 ملاهي نضم> وسور اوال كلذ ةلهاكلا كي نكح نصنع حازعت اك ءانولاةدعذل اه ةرلا
 لذامارجزكيرل ناوركربن وح نع انهناناًماحن اكن اى مال لونغ ام نهنافمامل املا ناش درا نا ةزماو قل مازا

 ةؤف مات اتبعي تللَعلاناكولا شل نوت زعل للمس ملاون ال امها دحا انجيل ثمان ثانماذان امنت

 هْسادَبَعِلاْر عن ل ضف ازعن انزل جزع ميازعؤتومجزازعفوكلاتعئيدجعا | ةنينل الما نوح نايس
 .لالوتلاوكبن اها وم تلي ننال ملال اهل لارج عر حزعيمام نضع ثلااع
 ءاغيتلانكيلع رداد ازكرتاذلافخ شاط تائتاهتدسس رتل العلم امور ضج ان شل اهئلَع طاف تاركا مدنع
 اا نان الانس ور ةيظارسفل اعدم [كلا

 هالي ءايارععيز نينه حارعددعلا اكد لول إةَصْلا فضمأو شامل باك فليب كورانلا
 ذاوث ماجور يخل اوكودتمرلكم دب ملخيادلو نيعتيز مرضا مدي راو ل ائلالَعشاربعلا كو نع
 لِإَوَصْس الور له لاة.اتلالو فج ازعر ان همن نيوزعزعوفتل زبد ازعولاس نقولا كك ئازمس ظ
 يضر نا طدخاب لاف دكم ةردد نرد كان ككباتاؤث لاه ؟جيفواهنإ دال انامل تول الد |

 لاس َناموملكلكلذم اولضف كاري هج اهلل خر يضل ديب نخاف ونهو هج لما ىل نخب نامل مكين اكاذا
 دانا ةلباسسثل اهني تلهب ردد ثود عل[ سب باه دعي بج هداؤع هر نمؤل للسن ناوكاوركعا
 رضي لالجدنكل ةرانزهننبازع ايجار عت تمل اودع نازعتع اك اهلذ ان ضف وسب اهلضف عمل اهب
 | دلو نمو نمؤملال اهزمر نامت ان ان ءاماهيل اًمكد هل ندا ةدشيوهدلوبهباصم هيلاوكتب تل العزاثلا
 نؤلااخناذا1سورل املس لوس لاث لي لان تلاع دبع جزع رم ككل «رجايل هنا
 حالا ؛ىدبعل اذان لونين ل نايت نون نولوقيتزؤل انالخدلو حض كتل ىلاهتشال ثمل الاناميعاشاو
 ييدؤمسوةتحيا ذايب لاونب وش عجوتساو فيد هدنة قو هيلو وم خذ خازكمالل كك ىلات طال وقبف مجرتساو
 قم اناا شادكع فز عراجزهرمن نوزع ينعن فيس زع نازه زن ل شمسازعقرلازعةةدلا ككل
 رمح /زعراجزعمشن وزع زع ناهي يمساز عقول [ككض نذايداثل زم ابحش ادذع ايست يدل نيلشل زم
 كوني[ لب كاان نمل يامل ص قوس فس اداة[ الوسم نرز ما ىو ريع

 ةتحارلاخداودل دبنخاك اداذاف هنن لما لعام ام دي:دت نازضرت اما اهل لامف نكم ةرندرل الع ثرر نكاد هللا ||

 ْ فاق همادع 3 ع وربصن هداؤف ماع ب ناوكآ عاش ال نَكلْذكك اذ ناو تلام اه اوان اكماهرهطا
 ' أك سيروم ةتملاناساذا هدلد ننول اول نتن لَعش ادعوا هو نعيكب زعل كدب نسي ٍإ



 هلا ا ع و ساو تت ينيج كا ل ل 32من ته بس

 رلونبش هوفر تريز مرهم لاسم نال ناحل اهو نارام تي زم زج نربي
 فلرمواهزمشن يي زعزع هساز فسم طز الخمار ةدمزعز مكى دعو طدد_:: ن.ذخاود بهيك
 تداشل نما يمدرمما هو لاعت شان ذاءراثل ل زسسوبجملا نت هشادنم مبتادالدا مدن نل انته
 السام |ْث الاخ باشن ادلولال اًنَرَسرحُش واحات حائشى ا 8 !لَمىداَسإإ إل فانا لام كي 1

 اظطؤح ل برنت الهر بال]ويلائ هِلَمْشِإَإَسش الوئسدلاث كلي تلج مش اجرك دهشال نم دقفلا
 فيم لمتوز عشاق اغا ةنعنارنل اذغاجفاثلكلوا الوثب ولد هدير دل دلو رزه
 لدتا ناد داعم هزمهئازعقرلزعمتدلا اك نيف رطل [ماهباذ اكن اما
 انيرازعدحازعقعاكق خانم امان يمه ذب نإ زسسوج اشيل ناكاباطم قزعزملاويلَعش ]ل شالوند
 الإ النز لال زك لزعزمامتدابل ندب وسوم ميونخ ناكل ةرشل ا عرنكت فانعدددا الازم
 كزيزباتلاليلع نيس ولإءالاءل ثمزعم ذيج عهسازع ملا شا دلع نونبعز عطني ةيزئوتلا أكل
 ١ لكيدتر كرِعَدلول اجل مانا قفدكالاملاو ثول كت ا | ل هلظالاطالموب هجر عل لن هش لانا زكشلا

 | :ةهتشادبعبعز يشمل تت ارعدانح نع نعني كلكم ليكي ددالجتو كيف
 دىكآي زمن رد اهلَعْس ل َسْش الور لان كيل اير المش ادب ازعكزجل | ممم از عويس:
 كفر لل هناا زعم ادع يلزعتسدالا ككراندانمالو زجل ءاطملاءابحلا نسي وجي ةلعنتولا
 لانا كلاي ملاورتنول اهني ىذ (ن [س اهي ديةلحفولا يوكن زجوزعزمتورلاو لَم َصشا لود لا
 هلوداشلا لن كي ةتحباثروبةيزعلا ولام [ٍلَصَش الويل اث كي هرعسهربحاو ورعد فلام ونسحاو

 ةيزعتا زمانك[ تلال ل نوب ةدينمل لذ اننوكراننركمألانونهن ناكلامتا ركيزطن نا نر انوزعت نا مككربل نسا
 هينا سينا زعران عز سن عادم نقع عز سم ءازبة يعزل هس بي نع ةدعلا كك ة يدل لحلطمت اياب
 نئطسازعب اخئازعنا'نلا كك توصل اذوُئمت ثدح كبل اف ث دحيال نوفر: مثول ادذصالا ةيزعتل إبل املا
 نفل زماوغامدهبراشنإ غفر فل ادنع عتج نزلا عامتجالؤ لصحت ةيزعلا نوعي يب اًمولتمدلشبوإن
 | 0١ ١ |نعزفوثوسلاللا ف وصو باظعرم ص ثدحتتيلاذ ثرجالشل ةمزعنلل لال هاو مالو فاوعسنال اولها
 تاس ريا | اصااملسةبيملازمال ةيزنلال المش ااكع بازعهباطع ضي ز عون عفا بي هئاثلا اكو هركر كلذ
 ةتاومهتعلاذ ١ أ بر |ككرلالب يارا يزل تاِلَمْش يدا و نعمباطعاضببزعدببارمقول رع تدل أك دب
 هيلا باجحسلزالاكةصخر اذ اكسب «دعبد فدل قرني تلمس وم ثار رك ارب ماننم لي نمسا
 هللادكعجازع هبانصإ ضكزعةثلثلا بي كه دحاذ ةبدّصم رمال زي يع تلا ءانسم نوكين ازيد

 وو ل همس سم ميسم هس ع ”ءامع دمع حا

 ا سس موسما
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 للا مضورإللا ( أيس ةبيطل لاصرت اثلاحتم ءادر عضال امانا وني نإ
 ظ ْ لادا لارسال هدنيهريشت ب اضل زم طن نا عيال ام وزتمن اكن اهسل ءعّواسو ل مناكتا
 : تأ لائاللا هلع شادئعف عرين أزعل طنب نادمس: هع اند مازعت عزي كا ذرلإ بل هفداشم
 انتحرت نوساقلازع هئلثلا بي أك بؤ جف نوكين او اذ ردبال نا ةسيصمل اصل نب
 لان هو ءانحالو ءاذرالبرولا مده ]المش ادعو جيتا لع شادن عب[: ممدانانال هي
 !"رراتل الم ىركسل اة نَلعضمالو 4و عيفالببيصم فه ءادر عضو نم نوعل م ويعم تل لَ قداصلا
 1 رمهصي وشل و داذلازمحيخرظ شل املا
 يجلب نع [ون ذرعا سضو لمت كتلمل انباد قا امن كل هز سضهتفادبحر لغم نيدعس انج ءءاذد
 : كل خش اباؤثو كنس كنا شا )اظل زبامالس تنعش ادعو ارت اهلج عتعام نكمل ازبلميزع
 زهر ناك الاوله, كل اف]سْو لاو ل عش لص هالو سر نا لة ل اً لادا كلذ لس معز زائل

 ا اسم ع سوس ل يي سس بع يس وس سس» ل م تكا ا تح دعس سسصم



 ةداحأو هنت اذ اسدمل اورباعشإ 5 اوم اعدم[ يجيد 1 !ال نأ داهشل اصخدل هما نا

 تانةلومزع تملا أكبّذمي نايات نا. اكو خو خلل برشزم مراخلاذب نموها نأ سمان ث نازهش
 كلذكو كيلا كل كان اكمانركذد كباس كنيس نكذ لج ىلا سلام والإ 0 : ائ5)اهرانزهم|

 وك زسحا درج شاع اف نبيصملاب بالادب نع هل هادذع ناك يغدر لولازمزخ مناد

 وكي ميقلا ويامن ةرعش] ب] جرعشا ءاظعاالال نحر متي ساب ع ديم سيدبهرمان تلايلَم قداشل الذ

 آول اوهَلَعْش ]سالو ل ذوي ةنسح «دياهيلع رم ةرعش كد دسرل ]درع انكيدن اكد
 'ةيضلا هن اعوذ هدي اتح يل نان يرحس نذأب هبل أي هسار مسهل نلال ناهقي ندبلخ هيلذ ةداق كتم
 ْنمملاغتوكرانتهمالوعفر عل ا!لضامتيل اذا تلكم قداشلا لاند كو هيلجزيلب هساتوسمو هنا

 الازمؤ بع هنكسال د كم 3 عافتر او ىل الجو فزعوف هرغص ف هبوباهشلس ى ذل اى دع ىب اعنل انه

 هلقتتسؤإ] يمال اة لو لالة شارب ازعمهرب اردت انغز عوج تع نعدح زعزع كك تحئادل ثحدا |
 نقملزع:ذملاأك مواَسلا بيلصأو كدلوهي برختامم هبرضاك دلو هب بدؤتائنيلامداراتلا
 ثيتائاذ نيل انالو قلم سارع ممل ان لسننارهم كى نع امجزعز تح ازيرجيزعتبج أكن اذع
 دبلقلا ف. ةرجسوللا نيالا ترن كاذالوطد نزلا ول ءانل نيل طيضدم عجول لهملامتما
 علطول انتر كر انشا نال تلاع ارنا كي نيران ءانصزع هئاشلا اك فم داهد احزولا
 دعلاب)نلاءطسنال كل ذالولو واس |مملع لاو يح حنفد ان كلذالولت حورل لاه نرل ام ملقا انا ب هدانع

 تنل ماشجا طعوتلاومي ن أي ةشنلاِثمَدلان ورنكم وة مكولماطزنكلك ل ذالولو ةبانلا يحن هلم
 فو هتاف ااب الكوم اكلم نال انرن|لن/عرغعتييزعوينسوبا كيب ةطخح ا ةبحلا«ذهبد الات عورلارافم دعب
 :او سيسرحا عمنا امكلذالولدّتاداناونلال انفمراثا دلوب بارعنمةضقذخا مةيمزع مز انجزمتيل ه١

 بز لافت شاد حاز عوخلاورعن نعل نعمل العز عل هز: لعن كك كد ابسادهرملا
 7 ندازعناثمنبزخزجودعزازعز عا كك اعلا ءلغعا اهنادلَسَر هلْ ]مج ونبلاب هبانع كدب ةبيجمب
 لبان ويكون كل دلو دانا امانا فن ةسيصع ثمان ال انتل الفجار عوتمل اديك نيوز جزع مايل رع
 ذاتي ضس نع از هم اينازعةيبلازعت تملا أك طع هل اوامسرإ الغل انانآ تقل اة سال

 دمتلإلةنب كحل اذار سجاون تلال نينسؤإ سليما ل ل ةديس زعل زجونم د بلولاد شاد ز عمر مزع
 3سم بوصازعلئ]ولادإعس اَلَسشالوُسم ناموا ةبييسمز اهلا, لاتاكل ذات[ وُه
 كيلي نعولانن ماننمزع هئلشلا |ككملائلَمْضاناؤلص ق دصواهنوملعاةبديص انصب نان ىف هيانصم كوي
 مجانا ثول  ةئئاذرفن]كلو تبان ادرولوانوصاوعم 0مل ادع ]جول اناء ال لان لتلمإلَع
 ثاقامتاكددو ةبيصءلكرم هازعو كلا لكرسافلخش اف نال اد زاثدفف ةتجئالخداوداثل اع جزحن نم ةنقلا موي
 ا لولد انبوصملا نعي لونين أسمي باوثلا وجزم ورمل !داوجران ءاًياداونشف هلاض

 ذاق مزعباظم انة نعتعاكضوفناكرذلابداروؤتل ارت ابجوبائ انه دام اءربَصل ا ءازعلاواخالا
 لحم ماجْلَسولاِلَعْسؤَسْسالومَمان اناا لع ش ادعو از عرانن ني تح ازعتطام سن

 لول ايم ركل عاتمال امنشل ةرلصن يحل اينو اثدىلع كيبل ذر وببس] يصر ]جوبا
 غلاء ااا. ةويلااموزاث ضد! نداوراتلازع عزيز ضيَم !ءوبركروجا نوف اياد ثومل اتا ور



 2ر0 سب ماط هناا ماو انهار يل روش دام
 2 وابدا لتي قيإ هش ااا

 نم ز ينير يل مزم نم كر كلم + الاانا اهرزملوفىلايزلانزلاةنئاذ طيزكمل كرد شاتيلا
 مالتلا/يميلجن يشمل اينتمحلاو طول علا كنبلاذ ناكزمتلق هّيداذ و هلشب را تل الهم ىازطدور اجي لرازعدببإ
 لوطن ل نزل الهضمي ازد يلول اش ادكصْن هناولن نشحن ازجورالاونيعز بزرع ةرل نجع أ

 00ج سس دسم دع دبل سل نيس +

 6 هللا وكمل راشل !تاولاءرجزعباضلاا امن افاوضران ةبيصل ادن عوكل ءرسسن و اولكوتف لعدد از واو ش

 وكء اء نخ اادفيميضب لاند كسر جركل امن هللش ا

 للاواني عن عن التل ءلخز مز زعم ذهل خيازمدابشلا | لسع اذلَمشاَلمكي كر
 انهزعنياسااذال اميل جرم نجح كلم لني عهتدجو ادم اتا لَم هش ادع يلا ل ابوك ان ةسزع
 ْيفملف ةدبصمد جو نمهضن]م ناخبا تلالع قداشلا لام يب كانعزكسي هناف كامومد ننضفانئث
 لانش المش ادعوا هي نعفوكسل عال انضنزمن يللا بس نمدح زعزع كه نعزكب نانصومد
 طال ممسال انائان تا الَمقداصلا) امو يهنوهدنه وعظم نامل سورل ايدو ارا

 ةرض دودج ف هاو نثك[ لطم نما نغمانقؤ ل لَم
 نه مينا اكن تكلاذ بع اسس بوم عا

 ليولا خارصلا عزم اةشالاة مزج ابل كد لان تالهفمجو زعراج نعول بج ازماعج امزح اونا |

 تيتساو عماد هر لؤذحاةزيشلا اق دف اول !ماانمووصاونل ًرمرمشل ازد دصل جول رطل يؤملاو |
 [تيلجاش اهبل سووا نقلل رحت للاي را زموش لع -|عقوو قنا عضم اهيوضر دل انت مادو

 بنينا اكءاشر لالي دمحو زعراجم دلع زن انحب وزيزعدي از عوطأك هاكبابنومل مما ظ
 يتب ءالِلاربظ انا تل الع شادص فا 4و نموبد زيبا لمزعرإنز هن هزمماط ن شاد زعزع

 هلظيراشلا) نهد و عوزسوشد» ءالبلاهتافزفاكلاملا ناتي ءالملاو غزل ا ناوروبصوهوءالبلا سافل لا

 | دهبرعةسرالا لك نثرت ن أيمباسلالعة ضيا رؤلا طنا لاب لواربصلا نالوا خلا
 ةياوس|ككءرجال طاحا ةديصل ادنعءذنؤلع دلع مديل ضل سوال عسل َصش الوم لل العشا ْ

 نزار ادكعزم هدا أك ت زحل. + بره ل نال تلا زعيكن ونزع ناهي
 الا ءايز يحوسيو ةديصلا هركذ دنع ع جمس ةسيصم ب انسب دبع زمالعل اذا ل الفجل ازعذونرخنب ف ورم
 والا: كيانهنبانن بت كاس لكل مغ هبل إ كو دذع مجرة ساذهنهيص و كذاثلكو هند زم مد غن انرل لإ مغ
 انما يزنضالا ةيبسلاءاقتنْسَِو هبي دثع مج: فا دلاذ ةيبسم باني نمؤيزءان الهش |
 ها امحو ام دنع محرتساف» مزمن انفه ديعر كذا لكوراثلااهلحملا هت اجر واوا الارسو زوضع

 قولشلال ام كو بون !زئاكلا ال رخالا عاجرةسالا ىلال دال اعاججتس الانسان هبتكان د آكل ضر فضيع

 اكدوا ذزع نادل و لَجوعْش ازمدياؤ ناكرعصيلوا اهلعرص عزل دااهلغ ع زج دسم فصار كاطع
 ةيباَمهللانممل امل اير هس لحن اون يصارملا اناو هش اَنال اًمفْنْإحدسولوةمّيصه كذزيل اها لَعَسادبعبازع ْ

 نصف زى اهنلضا نسي ةمدص د وادنعناما هل شربالر مهبل تاكا نملضف العذل غا جبس لع
 اطئ زلط لما ةمدُمل اعدت الش ادعو اناكلاث رهاب اذارهلعزعةدملا أك هب باشملا ٍ

 او ناك نوكين اان ىز | مالا طعمط لحل اثنا م مظعاوسيسم نوكي نا ءانتول ىلا هللا جون فم صم
 اللد ةداهش ا ة معاك مرظال يعش و ناكر عنو وللا َسشانوطدل

 يا ا 222221 ا...
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 | لسا ذات نلاش نمل خبال زمول قاجازميلا ناو انال ام ةيصمهنباضا اذازمد مش الوبر قام

 | ايل ةاْمبِاَءْشِدْبَع فازعراعن وع ازعداركازعدج |زعت عدله نع ةنملا كك هيل !بوتاوش | فنتس الاية شخ

 ْ اراه رب ين جاض جول اًةِسصلا امال ا]وزعس |زم|هلَص ثجوتسا مصل !اهللط ْثيطعا هبيصم ند شال خسا

 0 فال لتط ش طبعي ازد ةيصل ةزم زع بتعز, طه طن وتخمازعلوسزع ملا أك ًولونندضر بيرل

 | دواز جونانملاحارجز عن ان نرسل زعرشل عزي ازجوندع نزعت اككب ايل اون :الو كل الع حايصلا
 | هيلِقَتاَلَصس الو-رلاف كيرخربصل اون وؤسيالساثل ازكلوغفياكو يل إم حايصل السيال لانو 0 2

 الا كفار نيب قدس اذان تعلو زكئالو لي عرنال بلاط ا ترف فليقل
 طافش يلف. دنع بادنعاكلا نودي اضف لخزان مساك دولا
 | ةزامناكِيلَعد دم ىزنلا اردت كيلّموضمرهضرإل ناورجويوبس ناكنااماَسْلإِلَعشا ادئعونارل لاّمناهن

 | 1 انلِِلَعَش ادع نزع حادقلازعرشال ازعل هسزعةدعلا 5
 كفن اتلبح كيلماس) 1سولاو ملط شا هيجل الفخ ةنحب لعين اال اًعينم لوطن ككو نوعظم ننيثع
 يلملم رم كما واهل الالم يعز امام لوُسروىل اعت هش لمينا

 مهول كباناد تا طخ ا لومنالتاشل [عونّملا عدن سو :ولاةهلعاش صوت الاثم عومتل ايراَسورلا

 كفابؤما لاق مئزغتنالعركد-العاذ لاق ُيباَوضالاخ عم 2 ملَسومل العش ]صوت لمار م نؤنوزح

 ناطر يذم بلَتش ل َسش الونسو غد كي ثان نام ن سب نومظمن ناشط حانتلا
 الغني ممل ف شالوسرإب نه نعنل فاس هادف رارت لع ثم دفاذا نحب خاب كب ىراماثس غلاب اهل لاقف
 كلج ثالازع ةياكةملكلا ءنهاهبان لمد ن يب هلل الوسراياذرلاب ثلث نوف لما ةبنس | توسوم خا لك

 لال ذل طنع ل اقياتمدايتخاريهج ىا اسس غر اباهبكزنا ةانهموادهجوتموهواهردطن تاكو ثيزح ا ذيوكيند

 كَم للك ش|ل يسساما تار اوهومارلاهرناضلا طم لفنالا ماد انهم صا نك دايو فانتنالازع

 اال هيرشلا عجم ابلالابى اغرب ةزثلا سيل الش لص تايم نر رايدر ارض ءاننلا

 . اكنينلاعمدن ذل تزين وراسل ربك عل سوائل لسْضالوسم نهرب انامل للا
 ناكرثراخنيدنذو بلال از ررفمج امو هن ءاخنيحرل اريلعش|]َيوَبلاَنالتلَع لاكي تلا طخ ا لوقن ؤ
 ٍةِدَعْسإِإَص شاور نرهااذ كو اكيجاهذف نانتوبو ىلا اناكلوقيو ادجانيلَع» راك كه سل غداذا |

 هيت ص لاظنمع ةرحدادن معيش واكيد اون الس ز.لاقدالكرنعمسةنيدلا لا دسانمقو نيس
 هوكسوريلعاوحونف مز يادار هوكيبالو ثييءاوحوبألا ا ةنبنم المال ان هيلع كاوبأل نحر ؟لاَسولاَ |

 قيجزعناازعركل نعنع يدع بي فال اوعب للازازعالاك تايب تلة يالا منا ؤ
 ابنهنودعب دكت ةلاقيينا مل اسنمترل رس حسم اولازسح نب ا

 را ال ارو سواكن حا يدع عفش اقهرداو ةوقل ادواذ ن يتعد كد |

 توم اقثلرساءال ل افغمل برة عرادجخالعماهتالعد ادي يفو نلمس زعا تلا لع ادعابانلاس لاى | ١

 جدن للا ضدئلاوع عصف لعمل الا تال نلللمنؤم هيخات تلال نعزي ىسسوش
 50: خلغل ذاك كل ةزمايوتوارتكب وحامل ةؤاصالو نيب ثحهتر انك لل جدل ادوات ماع جوز قشاذأو

 ةَمدْؤنع دعشلا اًجص هنئعنن :ئااه مشت 2 وأ اههجم
 وثمداداشرخ اقواّتكمنيتسماعطادازب رهش مايصوا

ٍ 

 ملأ للا ضنا .لزمطل وع ازعفشدفلو يول اورافغتسالاكوسدوُر# العيطللا سالو نيعيشتح# داكن لذ

 اك ناو نيت هناك نايم بويجازنقدددرا لن لش لعمل اهني تما
 3م ار دهب حرمان ن طاع ع عزيزي نك, اي ياك ةداقكل الن نانرمدقد نيل



 ى#ه سس يي يييييييييييييييييييملببببي سبل

 كانئت مج كاتنن رعب اهموف انة الازم لموت انام المس اصاب تال امرنعال ابا زعرايزهمتب ١'
 نوكين ا'سطخ لان زحاور تل ل ه ذر ههجورشس ا اةدانبلا عيرخ مئْض اس كش لهدم نإ ةاهتنا» ل اننوسل لفي

 بردا انمى جوفو ككدشل كانا امح كش هل تلو دم لادم كاذن كامي ىبشما امك اذه وسلا صدم
 هاش شر شإمامهداذان ةيبضلا طف عزغام ابيل ما نال امفانُم فكم ل اه انا غ بام دقو م اننانللا

 انش داند نامل عزغ يلم اناراشلايلع نداشلال ان فو رشاومانضا ههجورغسا نايس نمالائملسم
 ةلاعىفادنم اًملاخ كلا ماك المل راح نير مون بعز دامزع هبسازعؤم |ككه ب ابحا ام كك نا
 انالاثمث هن غرفوتح هئيدحوف داطو عحرتسإ لس ملت لَمش ادعوبا ءانضراثل ازءاخرانم خسف لص
 كلاش خنيازمنانلا اك انل ل امجيرلانءبحنن اال نيل ءامضنلامقواؤان انلاؤساو ان دال دارا: فن از ذلطت نارغا

 الصواغ اانا هاو امهم اًيصاوقفاون لايمكن اوت موق ن اكل امان هما ضم عروقي نشوب
 مهللع جرخ لو هاذاف لص حاصلا وهمس نا اوننل ان لام عكت ام هم ىرنن انرضش انإئيس هباصا نال شاواول اًمفرعب

 كم نامتووان الن ىزام فاحت اكدفل ك النشا انلمجرل اول افالم ناكئلال اهب! بف سول اطسبنم

 أ قبال اونائاوةدان ىااوتفاوف ل ألمي بحا ايفاث.] هل)ماءاجلاذ فضه اذن ناضل انامل ل اثنان ام
 اراب كككتاشاددذ اي.ط اناحر ل م.م هدسرعملادذوباوسدذ ىنازيدذ ثانانل و لا ضدرع كرار زم

 كوهالو لو ة اطير مش اوس حاملامل انو اضن لع انو كل قف ىف انهت ادام ضارل كاع اوضة داو
 قرع لن كِلَع نيكي نكلو كل كب ام شاد كيان از ءتلر زجل الغش دلو نناككم نوك آن افعل ملفا
 الا لانان جزمه يلع ثني زف اهبل بهفوقح زلم دك ث يزف امل ثبهورط َقاتهلل الان مكب ماد امو تافاذام

 عام الومغمل ابل ماطلا مقتل ال ذل اةضانل ولبن ككنالال تلم انل شفا نأ كا ووفم
 زلال ازهازمك بسب امى اتلل دزهلا ةرخالال اوه ازيلت ف .ئِلام كلاذب هبشمرارمئ ال اإل ثازمعالطالا عضوم
 إيف دانعولاز حنا زعز مز لع |ككميلَعَو ل ءاكلاذ لول انك كانون ونام انئعانا هر زهلازم
 الهناو كينج ازض ثعزجن رانا نو الل ازرار أل اهيل عاب مرت ني ثعشس الامل تيم
 هيلاتاو هل انانعشسالا لل اشف مومذمت اوائل انالَع فرج وص نال | ل علما ئإوخولر ده ناو راش ازغ
 دازفتاناتللوقاارل لاقف ءاهلسورمل اةياط ثناال ثشنالال اًفاهلم وانام ىردنا تل المنيل بمال اننؤؤسجاذ

 اه َدْنعَمل ملأ رسم كنتم أو كلملا,كنيرازتانؤلجات هيلا اناوكلوفاماد كلل ,كنم |
 / مهيتغاذن بنون ا, مال ةدوشلا ةرايذ ذل تلق ش ادكهفززع عاذد نكد فز ضيم ةئاثلا اك
 هتلادعل ام انين اذا نب نول كلمن امن هروزنق ومان لَمَش ادكعيلال اذ لاث قع كياوشحوتسا |
 | مثوجنعضرالا ذا هلل الت ل امانا اذ الوقت مى ان نام لاوركيل انوش انا ك نوجه سوركب نوئلعيل مهنا |

 كنام يتشحو مرن نو مهندحد هبل ست ام كل حر نس ميلا نكساداناوضر كني مهملو مهحاور اتم ادعاصو |

 كلغضال نمسا مِن ف ؛انلزنا طار زمؤموقر ان د ص زمانا تل لع نر الاثم كيو يدموسلكرم |
 امالائفاهذ دجال ءانور وصلا ةرانزنعدشل امل انما كي نعناع نعدحازم :دملا |ككرمشل طحانملورل |

 نهنيكلاتعنر ا اك ااا دنهؤنبالداجرءابالغوؤطلا ةزايتاناتا اه ؤفجاخا سور وبصل اةدايذ أ
 ةساودوز شل لع نيتوللمارلاث ل ان لَمْس ركع ازهر عن ل شغل عن انس نيقهجزم هان عوج |

 ضال ىنازعمانمرم ك نلا أك اسملومدب نب هَمارضواهكبإرةونع هتجانركدح ابلطط كتر ايز نوه مهاذ |
 لكفلثينلار وهز ند كسانمالو شاكر اموهنيمبس نم اهيادك لكلا هلو تطاة نشا لويد ملاملتلا |

 دل 1/7 هل



 ةقناانهزمل(ى أرب لفتت ن دام مرت عرج اهنبس ةادفكذ اذهتلادوةزا[تااكرشلا الما ان سوال
 تاون طر[ بوس انعام تورز و نعد أك ناننالا لش لس هلا دب كاذدافسإ| اسر
 هفاوعنإٌر موحد هربقن عنرمهضاو ءاذاذ اف ءهرتجدتع ماذان بانل اسم لازاله عن لاف وقد دز نس لبيروت لاذ 1 7 0
 ةيرطإزع لل امك تالغش سيال انا نانم زي شادصزع ةياازعمازعطعأك ثحمسرقزعأ 40 ل
 نعنلفمرعتبزال [ك نونحال باء اثنارضداوذانل ناني شلاةنيمؤلازمداتلالئا لعل دالي منداف | | ا ني

 ئاتِلَعَس إِلَصَس الوبر ناكضم نوتحال كي هاء اثنا اناو ن ينمو موقراندنموكيلعراتلا لوقي ل ان مزاح نوئمنم

 حازب كو نصنايِسنمناشل زعرمضنل/زعز يم از عوسعننازعع أك يدحلاركلم ل تل لان وقل هقماذإرل سد |
 مينو نيش زمدايدل الع تل زون ير بتل للإسكان
 ديقزعيلللا بسب نق عازع ند لهسئم علا أو نوفحال كبش اءاشنا انا نرخأةسماواتم نينا تلاها

 هيغحراتهللالاثٍئِلَع فقوفلاثةءئشلاادوكلإ | ه از ماجررعقبانر رمش عيقبلااوفعجيلا م 'ههرعلاثوساز تنقل الان
 ىلو ب ناكر مح اوك اومزم ةمحوزعاج زتسئان كن حر نهي [.[ساو هتعود نما هتشح خل او هث دحو ل صو

 كلالونكوباءاثلان ناليعني هشام مة ءايسزبازعدبج اك تام عبسر دئلا هليل ءاثبزتا نات بسمم 8

 0011 1 و نك دتتمو دارت لسملل ال اقف ديشل نبطي قرع
 بيض ىللاثلالب نعل لاشن ع بز, نليعمسانب غرم لال نل عمم ثيشض د يغب ككل اد محازب ضن عزم
 قيرماثإم يكد دفلااةليل ىف هاذلزن نارتو زلم هيلو عضو رت هيخاره نامل ةراشل انهت معسل انه

 هلعشادعابانناسلا ىرسبلازمنابار .عزعربت مزج ]مدان[ طزعدجانبدع بين عزفلاعويدابكاماعزضلا |٠ يار اك تس ذى
 ينساني ةلبلا باغ. دايطاوعضوةرندالاما ءديبدائاغ نيالا ر وت ططعديعضانكلاتلا | (.١

 | تعقل ل ومالا ماو ككد تف جاؤذالا اما تك دنغدددل اما ةرل هزيل الها نراملاخداإتلا 0 0
 مو ىؤملاداَرإل بخ تااولاشل بازجباذ ضن ذاولل مد هراضصاملاننلاثركزنعانم ىرعش لذا انعاهرخانف | 0 الا
 عداماث دجودتاناييلشل لم بلاط لق معجلقود ببنت مَسومل ان لماتش الور تقدد تا
 لاش ميلارظنف قوملاراكي آسر ذل ]مش السد تانوتفانل ل اهناحّكةدركد مدان ةدجو ل هذاّمحانت 1
 لاثو4ي اهنمةمدمل اةيداعل اوسخ امد ورعبل لياَعلا |كىبتن ادازلاخ ناو معناول اًعلمالكل اذ ملل نذاول 1 كلذ انيق لسا

 تيوبوستلاوا لاثد هي ةرتلاةنابجلا نايم ةنحئال مالت رنغ نايا ناغداذإ المقدام ١ غم سافل |
 علان يب ملا دجو طقانم ناكنمد كل د ىلا عدرتس اًنؤم ناي ذولا ضرما كلشد اذا اسلامي قمح 0 0 ا

 را رك
 ل يب هدر
 دق صولا و تئولارط ا يصع

 و ه دضعل اضيالسا مصر

5 

 ورب ارا و كا

000 

 اذانهيتاارازلاءانا از مؤملا ناو شل ميَءرفمَحبنىسو نسمح اان نب ناوفصل ام كو نأ طاقنزكسيبلا
 فعال يبان ]كف ازخ :مؤورثحوتبلال تلازم اوعي زمؤلا نا( أ أدب رضحوتسنلاللاذفرثحوتسا ة نع فوغنا
 اك هنويدجت لإ ئلباط «بييتسمأ نبات انبالنازرلأتيةشدواهنزيحف مرتان اقزم
 الارجل مهتومدسب ]هيلا عيتيرشبل لاث شل طش ادعو ازعرلانبزب ماش هزعرو صن نعود عنب بي نع نعلا

 كولي انم دلعوا هنومدمب اهب يه وف انس ىده ةنسوهنوملعب ةرهو نحف ااوبلثقدص ل ايمن
 شلل تلاع شاد بع ىلإ ةسنلا كت واط ىدداب هل شمران عش انئعرل ازعواع نس از ع دشلثلا
 ىده ةنماخرونال لوم خد صو هنوءدعب ىف هنو ؤ اها رجلا خد ص ل اذدخ كئاكا بالا زمةومدسز جلا
 اجا. امان كسلا ةراط هعشن عيان ريل ةتدشلايدل ]منن أميلوعيب حاد لو وام دعان لعزويف
 هدد ور ال ْيَغ ثرودالولازلومقل ا: تدل طَداطونت قرطل اذ: فاؤنقل اورام اخ اذحاو ثالماؤزلا
 ةلصخا احنة دصانهنوك د اكتشا انو ةجرلاتعرشل اف ياما فيةشيالا نا هويتي دلو ةصوم تما
 لفعل ولام داود ال اةزناالا هاش تل العش ادع دان عرلحلاةعزعن اكس ناز عن اب وباسل كك ةذعلو

 جانالا ار طانم أ
 ضتعدرت ]|||
 طي ا

 ا



 + ةهنوهدس لجيل اوه يال الع هادم بالكل ل امراعنيازعز اوفسزعنانروباسنلا

 وهدي بلال زاهد ةدضفاو ون دوج اولا عرج لشي نكيدتو هسا
 مي نمؤيبلازعذدلا [كرخلاعذ انك انلئن انهنم مسد وْسَوَو دي جيرانه وهيا
 د هلرممت د دلو رتاة حدس مولا زيلث نسل ناش سارع فإزع ثهكيلازع مشن ليز عدي زي نيبؤقسي

 امن اررراعشنلاذ نأ دميزما هبوب ةنسواهيرعاغ د صو عزك بلوه يجبر غود زله نعمم

 هناوعيدل ١١ تلازم بيرل الم شاد ع نال تل لا خدني نيرع كي هب ءاماخدصدل اهيناالا الهم ىرخا

 خلئافل نانخل (:2انم كابخ انالغ ةولسبّو ملا انزع فضل اغن ناو مثقيضل اناس هش |مسويفونضذ نوكيل

 | هيدا ده ةدملاوملا عرب !؟لراطم تالا يام رحررلاب عرف تيل انإ تلاع اففرعن لا نيلمكو ذ نيلجعنيب

 .ةالهخي نلت لة ددكي تلا هبا عند هال مش امئانمال يعزي شل زءلعزب لاق لانم
 ُ ندد يرعب جا ياو < ةؤلضلاوّمف

 اونعو نينعكر ةليللكز بكد زع] بر اتل ام شادكعوباناكلا: بزي نزع زم كهن ءانمزعربنع فاز

 كئلالل ف امنا حلا الالة ايلا دينه داجل ظنك لع
 انا انانساللر نبل ن املج عهش ال اندم عي هلصفب مبكي مشن ضيكل جنان [سيزكلا كاطع ناد

 ممتاز د ناوخال اكمال د الا ءزاكتاو نانيالا هلت م هنوبج مايا ذ هلعفب ناكامج في عفتليا |[ ثوعس
 ذلوللا بي عم أب ةنتعاق هميلسح رمد اب اناليمذانسان م انهملاانساد

 7 2 عاود اشبال شاع وبزما تلايلوفتجو لضما لل نان اهصازم# :تعمرع نا مزمل هسزع:ّذملا
 | | ملالعشان عوام ف داذر نمر ااواوبإما مثال ات سادصو بابو كب ناكئذلانيبلا
 | لور نار تنال ش ادع ىلع ةفمااس ا ! يي ناكان ىذداالم تارعلاملاهب جيرخ وح

 مقل اموعنازع با زمزم كك ة اكرم م عنكدمي ل اييب ىداالا.لطوبا ]يلد شالا
 طر 04 هنكق عضو هساون |زئسرعض علطنا120]لعممجابا نأل انءازملإ ه صان دك ادعزعملسنب

 كوبرا تدان ذا اين دنكف سوفا اضيع لضنا ميد بدكم ظوتفد اموتنفد كنا اذا معجالل اع

 لاخيزعلو نملك يةزفد ةبز نمؤلخزتل م ثلا اهلا فدحا زعزع ن اكس رئي زبازع تملا
 تان لا ضد ذا لا نانو رنا اتاني ةراثدااقل انمهاغيكنارع

 را ساذنالاو اغلانمولا( نيب اهفن فديتها نج لا ,الفدمطنل اذ اهئاضاهذ نفدبولايرلل از
 اها اضرالا» انمي امامطنلا 2الاؤت هيغل ءاذنل لينا ءانمن انمضسروسلا ةيزلارترشاب يبراناهوحن

 ايمازالخا ةنط نمفؤعت ور ةنطناءانعض ةيونملا لل اهب درا ناداهذ نقد قعضرال اك|ث ىلا هبل بقا
 لا:نانلس نبل مزعةرشنبة زي لمزم طك اهب تنكمى اا هفنخربوحوال ال اناث ىل لل جت حرل اذ ماد
 طضااوهتزخد وحلا ]جب بكي ضفا انهتام رجلاولا| مينو افرع نقدي ثاذرمب نوه كيل ازعل اساهيلارتك
 نيل لع ناكلوغي )لالش اد سابا نس اة شادصرمام جن عازب داطزموتزلا لس أك

 1 و ا يدل ا جيتس ع ١

 اجو لانو لمار عل ليم بائانلاّم لام ةصزعألمل ازعد] يل اعد از عدس زيني اني ح بست

 ف لاه قوزع هَ [م لعيب ثراحازعن ابا زعوكح يل عزعد عابس تلاه طردا هوجو لارا
 لووروب ء ترطوذع لل َجِلَعس ولم آَسَومل المت اَرَصَم لوم اوسرَو بوس رض[ ول اهيلعمالَصَْسا

 | عر رجلان اننادعرراثلاو لالا جو لح بول اذرط برعتسج رلا و هينحاب ع دخ عضد
 :رينيحيا الع اًءلَمْ ولات هوان الو .وفدافرهطم م اظو كت نامل اذ اًبوصائمْمماَذاد
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 نتي متصلا ك1 نا

 1 عمال لال 0
 120222 200 هاش ةيماتانشا 7 و سل هوى 8 ْ

 مالتلالءاثول اللام لازدونعمشازبازعد ان علعسزع هيبازع سولو تن ازءءابطلا بيوتا 0 ظ 59 0 7 2

 دليم كنانفاندالواثدفريلَع لالش ناملا موعد مله يمقاوف ةزاز لاذ ةموو ل الم رع ا سر 1 1 0 7
 دعازب عاب اهعمزفدي بكف مالثنال ا ةرطؤ عنف واه م جما نامل ل ساسسزفديااانانوانل فلولا | د 1 0 1

0 0 0 5 
 ركل ةافغبلافتسا كوقيعذلاولاونغ لوي عن اواءاثوإ ب ةذاكل عيوش ىذلاامحيظع|مياعددا ارم 5 0 3 نسا
 نبا في هنوماثمراداظاولهد دحاؤ مالا ةئاشل عجرم اً امر ةولاتلاذ خاينول «فياواكمناكت أ ظ 7 2 0 2

 ماتيلعن 1 نفح ثم لاو بالك رنج بوس نفمجز عنوئيين 2م زعم هر انبضسؤن زييزعة دمع | وت اورازللا 2 را ضلع

 ل كونلاب اي ةوشضبلوقب |. ناد بينما
 هناختشالا: تانك لنيل ادهن بوبا ا 0و دارها اوبأ خا دن 2ررلا ارعلا < 0 ْ

 ميطضقو ءانهتلاونيستلاب نجوما هتلاثو ونمت ةيملا ءئرركما مل جعزعل ئه نوثع مؤيملا ورب م تان و نمد َ 520 1 :

 دفكهمايئا زاد ةزللا اذةدراو ناار ذيل اتلاف تفل افييذ الجلاب |... لستار
 ربلا اهلي !اةراغم# مومو ثعبلاو ثول ان نوكتولازل كنه جزل كل أ أس اهنمولم اهب نوعثتنا ”نارقلاو 1 0

 هفدةن ناثنالا ىريكذلالاشلا هدب فلا هذه جيت ل 7 37 اهيا
 | ىصتلا اياثمذ دقات نيج ننالا قوتها ال اذد ثول عالي انينافدمولاف | | ىف هدفا اه انعأ

 يا لانناَسَوْلاومل اموت ازعدد انساب هللامحر نودَصْل اعدد عيتس ]جال اىزخالا ]سرب ثول اهيلع ”راعصاو تل وغلا ل

 الاد ولاعب امو ولت تل كيش تل توم نائم نمار ولع لمنكالادارل |نبلطل ادع راجل عتيل |

 د سا لحم دكوي نعم اذه ديؤنام الار انخالا غلاي داثوا وطرملا سو لوما رد"

 ناثعنوزعزعميازجإعأك هيلو و هريس مهنه ياما ٠«كلنمضم بالا انُمذ صن ةزيل نر انالتسا

 نعننوز كاعد ول زععو طعالاد كوز عر اجزع ءاس نلضفصزعاًيعلَمَي 0 لعلاو | | ل رلاطلو ساس

 انّنلا مابارمعورخاخ ناكاذادبعل اذان ل مزيل مال انكي لان هلع نبدي وسزجطءالادبج زعيم 9 بما ى انما اكسا

 هد افاد ككل ا حا انلاجااع دهللدوملا مل شرخ ءايازمعوجلواد ||. ميورعرم ءتكذ سرق
 كلل ةلز نجما يدون تولوقف كدت لاما ماج ؟ك دكت طاولوتين دل وى ائ ناين كا نكىننذ لوي نودع ساجر ىلامإلا
 وكم ىف كنيفانا لوم دن عمل هالِئُعإ لعدن ادائها كاض نكن اشاء لوقف هلم انشا يفل اناهض ||| تصل رع ساتر"

 ْ ن«مهنسحاو يورث لسيطا انا ايلو هلل ناك ان ل اذ كك كنوع تناوانإ روعارتحشإ ش3 ||. كيرلا درك سسوس للا
 هناوذتيلالا انت انما دالاشل ادالعأن للوَمِف نمد لوقش مد قوبخ كم لشمو رهن هنجو ناكر دوحوررشلا ٍْ 9 الَالار انو شك 1

 انهئاوصا نعمان ذانضرالا ناد اهرامشا نصل ااكلئانا نبق خدااذان هل عن اهل ماخ دش. ءىهلساغ بل 06 ب ءورلاتايللا
 ماا دالائيدو فد اثوغ كيني كندانو كتومل نالؤنن فم احلا ترلاكارانبافصاشل ا دهرلاك |. تيد ةرياع دونا عسا,
 0 واف ثباشل التل اباوناز يذل امتنا سيفي ىلانتش الوتوُم عوضرتو تيا يف ش اناندثمل نالوتف نجوم |. | بلال تيا
 مان ةيعاشل اشم مون نعلق ذل نال جا لباب ناتي تهرب لم رق ل ناني ةزا فد اراد بنا م نا
 مندا اقدام هند اولخنم جا هاير اذاو دع هنزل ناكاذ اول اذ سمر حاواًرغَتسو حز موب هَل امايصالوقي 0 7 / 1 نال كك

 ىعلا|ضتممهاناربتل الخمااذانؤ بنا هناجر شاي هلساغ فيل ءارمجة يلصو يجزي لري الوتؤ اد 0 7-9

 8 هنائمضيف ثي دال ثددال نالوقيئزواال لوقف كين نمو كنيداسو تدني نالوت» مناك كالا أ قا ند لل 1

 ْ نالوقر رات اررل ناخب منيل الخام الر عز ةوالا ةياذ ممل امن هطدإول خام ضررضأ ممم رمرخو 1 1 اسأ ف ديم و :

 نضال ذاع طلو رهو هرفظ نهم غل ىامد نوح جر ازمانهلا هناي يعلو رهف لاجش 57 رع فال يساذع ف



 تير ويس جميعا .٠ حدب ديه رج حج دبج
 هنا ]كلر وس ىا :كشل ادي شنو لومغملل ءانبلاب مل مول ا طش ايد ةنيضحوتملااءانلاوةا مهل انياب ةاغم
 ةرمل ا ايذونةياجع اس اجمل مملاءلو اشيل شن شل اجت راحل فدل ينل اذا اهبل انتو اهب اخي ةيلاشم ةدوسب
 "(للازع نيش نلالادسر هنا ةانشاطدجترالمهلاارلامكبا إيد هفضل مؤؤتلاذدعزل ادم أ كلسونىا

 بيار طل اذزرلاه ديالا 1 نارا امض مئادلا :انحئاد اجرل ! مشو حارل اءلوارتشن حيورلا ناخيدو حور غال!
 ةدش ملال مل يلا ءامل ناره مش بكل اس ى امش انان اننا لوفي ىاهلماخد شان اكل منّرمالا

 ائامءرسسب دم ناطسوب ناش ممم احلا ياذل ينم طموضرب كمان ث وصل ايت لذصاطل ادعرلاواهنايشِل ى

 وهل اومبونلاب يعل رموإبمتتب .عنمهرمكلا مهن زماا عال لءاشلا ءانسموضمدق يمل اررفاه بلاعب اذناغو
 نولوشرنيم ولا موب ى ريال تالا نورت مويةيالاءذ طلب هناوبشسلوةملا هبويشاناشموبرل منال ة ين ذإكت

 امتاز نامبالاو كا هظاءاوسارتدع هال ولبسلاناخكمنمذوخأ رطلز شالا ناك بقل او ثول امن ونس انجي ج
 | اان ىباننينمدبلزتلا اًوركهل لَم لزتلاوةراشبلالزءنرمشل ارظنل وهو ةزمحلا,انرو ةشيحلاوهو ءانل لايْدشتو ىازلا

 ١ || ماعيط اطهنءافد كيدعالو ثددالاثل الع ولللا ةبلستلاو ةدئادي'د شاول يمان بالاول زم
 .- ْ | نمد يما زمعضومرهلا » اخماد ءاضلا»ثحتزماذشلا وايل امدخوفاى شمل ا دنهمرخال اضائشراؤررضالماج كرت
 | زيلطلا ناو تالا ومر |مغاو عض عزت دمإ د زم اصعد ةدحوملا يجمل ةإهمل امي ؤلاوةدالولاب لهملام يف

 و عيلاوهوءانق جا لاَءناْسَكةسانن. لام عطل اولطن برعلاو ثاناوبح ان ئضرالاف انيملاةبسنلااًههئاشمظمل

 | » ذهبدماننال نوكللارانزمانهتا عَيمدالالل !مراقعلاة ناي اذاطا متو عيل |لضفسا ذلة ديندحنامضلاب جزل
 ْ ءاضالاباخالا كاذب اوهان حاورالانوددانحا وه اهب اخجال/وهامنا اهل اعفاماظمناكث ول ارباسر ومار انكنبه

 | ةوبانسب نول بناقل ةانثل مينغ هنبكسل اهم ةنيكل زم ذولعَو هلو ل ءايتل ال ةبسنل ان ضرالاكحاذدالاملا
 تالا هلمفول كتل ال امنا ةلجزع ةرانع ركل انا ءركدو اوت ءانمم ىف اسر اان طه يوان ذ.ل ايل اير طخيو اذ نوكسلاو
 ريكلاو ف يرملا ةاباشم دوك مل اوعاعرشلاف ل امفالان سووا دوغ ماهل ةبسانم ةروصب الاف كنف لاف
 ةا شهلا نلل:لثفغ هيله ضن خدم عكار اخئ ال ةركتلا هلض ىاناذانانلالا نوكي نادجبالوزلراكتالاوف
 | ركللطعشلا فرت ملل اعدام عرار اكاطداثاىدابم و ننل طغوق نان ةأشنل انللشل بسائم لارض انماط ئادبسدا

 8 لساؤم !'قح ة اح وها اهنجرشتنتو اهتاذاشتعامل انهن نإ ]عاهل كل انلل نلرضنل انمراكمألا انه نإ

 | :انغلافرانملا دائما تع فقول اغالال وق نالك ل ذواهلذ َنثيطسو اهكالهر اهني ظلال طان ةئي
 امم ع قبال عضوة تاع نياتح]َس ولا هلال َس لوس هيلا بدلا اىد وف فر رقمونهاكك ا ذم
 ذوكمنلعوه فن عكر دب ي]كداهف تتالوزكو دش اهطكاهتادوجوموءاشنل انللئروص نادل ث عة نسح

 | بول انانامس اد انتعالا اذهبانهلا ضخ ذاتص كح ناكلملاومامنادائض الار عْرتفملااكت دووم زال قم

 | دامبازيلئامن اكمل اةداخناكار مداه وَسس نوكين اغني اما هناك يلام انمداالالا
 ! ةيضياار احلا ذيركللا ةبعنر شلك كت ملازعر نو كساذ مؤيد قنابل مدن
 | ىلاللذ نعي ةوُهخنينل ا رتهبال منان ى اكتم اراكل انحلال ارعالا اولا مدع ةجانل وعن ثلا

 د هْولَجبْوَل اركَلا ةيلظرعةياكت كين اهبشنؤضرالا ابار اهب طال اههد امس اميَءثاذانالازعتلل نربغ

 أ يل عديل وات ص حنايا وقت دما اعزل هادا
 مس سس سل ساس سس سس اخس سس سل سلا

 ب ب ب اا
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 امس اول زعفياك فل اهلا قربلاو زلوم ريغ اليها لع جهت و ملتع لوم هايغ نحن اننالاكرتسولزباهلا|
 105 كاعبسش رن ثيصانخما اذهل شاذ رن بلي اناذه كاان ابلا زي نريد كلة 5
 مالَتلالَعْسادسوبالانل انهيازعذ ان ئادجانب تع زعت يزيح أكو محرر ونعم وزال مضيزفناخا نادأ
 0 0 ا
 ينازل اني زعشام لان نمت ادبعيزعز يشأ 00-1  وعوو 0

 ا با سم ةعضو زمان ناسا

 هلففيةوعبلادسل فكل كلذ ىرتضؤلب ك هد ذاك 5و إعوْسمْناَو 0
 ند لال امان امينا ىتلاةتار» لعقم كرب تاير :

 ضل ازال نيل نل ل ارب مارتن ىار ثيحت نجل اف عضؤفمحد د ذخؤب م لاث هلمت نك ىلا اًصاانلاع ظ ةيايصلْص

 0 اماالعأالو كيرالا كان«. ضداذ ادا ثبت متن ديم دسج بينا نأ

 ةعقسوذرانلال لاب نو ناكاكاجداييددل ف لعمان كلذ ىرتس وطب كك شما ذانكك ف رهين
 ا ا تالاودنحة ام 0 ااه ه دج تنشب رات ]زمر ل انالاتلازم | ا

 زيلظعنجني كك يثادطت هنمواوادامىاطخى اد نوجا كت ايش تنفخ رالا ول طعنت يتم ند دل ةشهنت

 اا[ ةماتلا ادراك سوست دنلاانهيزاكلا عر دز عربا االتدا

 ماا اننلانلل: ذاننت باقناو“ ٠ نانا هوم دق اد. او ءايرثاوركا |نسئمومذل انافصت ادفع هازأب | ْ

 ناكل نلتنزرعش اديعفازعزام كلل يشجنعنا معز افعل مْرَْس ازعزيسزع

 اونبعز ازعتم كر املار فجر مة! ةتحم ارضازدنمتض د راناربقل !!نادعمل انيباناةشيلا ثربان زلانبب
 لعززلا» اند ش كلوت كنار كلم عوار! لع شارع لالنلذ لان دزني وعز عداطز رتل لامع ا

 فيكلكتييلاف اما لعن داك ؤكبغذلاننل اذن كج تخل نةاذ تلو ملكتاقدصلات مضمر ا

 مق: ىلامدو يحز نورلا لاذ عوولا امو كلذ خذوا ذركَد مت هما وكلوونلاوعمدا عاطل و مدل عاش هنجلا

 نجران عمل عرش و نعي ليل انعطعر شل امس ار ىف ]رعت أ هدلاريشدزع لعن نكح تن وس ا

 71 07 هلوت

 : نيس ناحل ايف رص
 دالئرا ف, صلا ع

0 
 يك 0 010 فاجن مان دالَسورل المش تشالومت كلغ شارك نر انزع دل لدطلالا ا

 غض قطط هل تاوندد برز ةذددداعنوشاقدم ايش[ مقو | مركمل اوكتسأ قلالي مرزلقا ظ

 اهواكيلا كسا فول نخر قيما ورجيم نيون ورمل الل 5 اونَس إي ةعرصاُهنل انفناهطا اذ اي وتزع اين وكيل اوككناو ١ ظ
 د قريزل عفن ناكب امل ابو ناكفهلنإو دف نسال نرخ ل اوكش اد ياسا ىل اماوأكأ "ملمس أولا نع ثيم ا |

 ةللظالطمان' دودل اندباناوداثي يرقد. ىلا ولم كيل اركشاو كن اوناكسو اله بح ايملَع تضأرأ ورك اوكشما

 بص راو لذلاهراثلابي بر عناعجبتلا ل شاعئذماو ومعطتسا فون: هانوخأ انوضلاو ةضولأو ؤ

 0 هب ميفش م1 ضو 00 ئاوفايلع زيحاود اجاب كل

 0 د داكار ول هاو يسرا اركوبخأ مامن رانا دان 20 نين لان | ظ

 ننال ام ىاوديرجاضدرع ءاممعن حس ذاكآ لانا ماوس قونموأ كفيل :ةيوتيول قدسيا قالها

 0 لإ ناذويومايه الك ءاختلا ثيرصل عض طلوعل او لعزل ةرااك ا بلادي
 ا احوءلسجإ حورل اندر هثرندلمداذ ا هربت زخلب صئناْسعذياَق ٍودازو هلشإ لال وهمي از عراب نعناع

 انوشنونءنودو هودي اك ناكني لجو اكلنا م
 ملال عش [لسْس الود نمءانس ايم اح انلا,عنض ديكر هدانا نانا الكنسي لعل اثنا
 انلظلافهرز نيل عل حاذاشادع لويام نور دنا هلافنانثدح دبعمت مضل ان اناعينولانكس ناواوكن

 ج77 م ا 2 ما يس يمل جس ا 7 بل ب يي يس ببسل - هس سس ياا



2-0-0-2 
 اوقفرات يرض اين اكسرانص < ىتديرح هن كضفضتا ارا كبل اوكا نيو سان مربع با اوال !مكيلاوكش اء فواذغ

 يبوس مرسم دبس ردح يبس يهيسمسم

 ديديسيسد يسارا رمانة يوناو لاذ
 امج بسد هيييسل- ةرمفل نوكيذ ايمنيولشلا اهيل تانيه

 نيو ئلافئلثلا بنس نيانمأب مالكلا ميسي مشيت ]كراج م ف فددر قودرر اتلاف زم
 راب نال اجمالي دة ة يقرا دابساك لاول

 مويا نعّرمل نوقالاو كي منع نرهلي نورالاةأككتعرتكلا تذل ادن نأ" ةجزمالاتلاذ ١
 هتسمز.ذوسلاو هئاكراو لارج ءايعالاو ناطناولل اب كل شل !رياوشز مصل شاف نانجالل رشم ل (سب هلا
 تلج | نيىل اوي ككن ائ:الاوالا ثومنال هناشاذه تناف عهد مايا هثيطتو هر]ل سلوا ثكتساوءرعلوطهَتوُمَتد

 ف هسودب هاو ناجالاب ايريس ارنككا رضاك يلام بسلا النه
 ناقل وركآرنكلازاما :نومالاانهرمذ ايان امال ةواذملا هبصنو ءرعلوطّوح لها ادع هتسوتت برت |
 راثل || بازل زعمت هناا الر :هلهاءانماترئاذم اءرعاومو نائالإنج] ثنا ذانهمهترظعا|
 ٌْ لكزاماءاوْ بل ءهنالكلاذرهنع برنار كذكرتو هنجإ اذان عطل اش ممل انتليالىامصؤملب باب

 | كونةزنال ازعاتلا ةونح اهةزع شاذ لما ار وقم ه ماها ناكلب شان اهني: ما م هانكيرل نمنايلاؤنلا اذض
 ةنيز اد كعزجويقلارم وزع :قدلا كك امزعبل شار جي تامل انونل ايا غرلم نقد تول اناكس هته دن اب

 هتعويلف لذ ىونارا ما ضم تكلا واضع نان يالارفجزمد يو

 |انض ثذاو ننال ضحزم وهذا هيامنالاهرل تلرلياعة عج ىلا عبر شح ع جدزين مب نمازي ةيخزع نايل
 طيالا ان ةممزج عل رجول لوجو زعتر جونغ هنويلِو كلذ ىوماماماو
 | هوبداارعدرمخنازعزممنعسددلاأك اضمرتكلا نعد نضالات ل.ل لزم
 ؤ ضحيزمو نا يالا رتحيزمل نر هْوَم خنولولارتشاءاههسار اله رحال كيل اذ وضح !زعيساغل زيه

 طي طز طلاانع دولا دعم كنان ابان مؤعشل هول وللي
 مشلاوب ا ادور نوف لازال ةتحلاملاب ارابرل فيو كنيعهشلامانامتل اًمفىامالاذل اوتيفنآلذ نين الفذ لونتانم

 آنا النو ثر دال ل فوم ىددلالكب سولو نان نب نآلنذ لوا نزال لاقيد

 اف: نول فيمن اهب ملاكم طم مسد قا مرطتانب أب ةيملامويملا هربوا قت لازيالغ
 | ففرزتقا صان .تانمشالانيوزعيز : مولع نرازعزع كك ايدربنال مدان عيا
 «ملازنملا بةلام بلد عدذانبس وف لمختلف رمذ يللا وج
 وم يع دوو عيب ١ 1م مارس ابظممملاةريضب باعد سلط نع ملازعزوم
 ِإ ركشارهظز نيتاكم ذل ايلا ذيله: كلير اطيز مءانيع هبنيعنييناطيقل ةارهراثزعكلموهنمزعإ
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 'آ فل حنضيوأهذلحال ةمو مل نآل وسيف نال ات انث هالو لييزعا انه كاز ل وتين ةرف عرفا

 0 لول اماوناريِنَل ا اشيل اتش إال ودومدد تحي |زمودمتب قرر عزذاأ

 سافزمانبعاسل أسنامتل نبوة نيب نايل فرداالل اوهيدركس ارهظزن رخل الجر ا اههزعرلال اما

 تاللوملزم عونا انلطم مولاهم .ركيأ غن هيض دال اذاكو مالا ارينا لخشاو متضا م اورظنلا يني
 :لافمانل ادور اذوُمامانللذداماظلا نانةدجانمن [كلاَيْؤَدَو دريملا ةعيسوبل اناث رمل

 ريثبازعن اين ببل اةزعدعت رح اعود عن زعزع |, فرعلا ذيل طيح لماء اًيمطالارح زتسالاونعمب

 انمداسباَو فصال ادعرلاكاهتاوص نفد نحيل ال اريكتوركسن اخ [نجيل لَا لَمَسادجِف عن اطدلا
 انسومز اكاذاف ل ام كنيدامد كير زم كلاازعنال اسنامد ”وعْس 2 نائطو |بهب ان, ض رالا ناطخ فطاخما و 2مل

 ىال اننا زود تعز عالوتيفركسارهلةز د جيخئنل الحيل اذه 2 لوطن انرل نالوقض مال س اكل وندو دهن ا

 ذل عشوائنراحال ون عرل نالوتينل سوم الع | سسالوسرماذهشالوهضهالوسر ماده ل نالوقبف
 نمانيعهي'دي نيبناطبشل امتار يظلخدا ناكل ان اكاذاو اون دعقمىربوة تمن املا امر عفبو عرذا متش هوب

 و هنسنانلذىدداالل اوه كسارهظنويزم جزل !لميلاانه هال تانو كننحاخل كلذ ل را

 انلامل مائل خفيوادبا هك كنا اهض هاك لعرفن هس انحاوناول !مينت نوعشلو زعل دجى ميلعطأ ذو ن اطبتنل ازيد

 دل اكشن البناي الب وش زمول ايش :ذمائليت أيس انيس

 ايفان _ لاذ اانا لونم نانضارملل انين نكبر نم رصف نسال 0

 ا وو شاش اذانهمالوتيف كلاذب ثياعفك لاف نالف لوقف كمامازعل ل اًعمفتع

 لماما جدال امزعدرأب لوف اهناكندايحر تسهيل! ]خلة نم ايام ويم ءورحلاةمواهف

 تازيل اضمالَسالال اوقف كنيدامملل اًقبوذعلوتين كشننمل اًعِيهشالوميف كيرنمذ ذاك لابو ىل اعد

 لاذ اهوغيطرل ناورلالا نالثفلا اهيا عّمجاول ةبزربرناب ارض هتلطف نولوقيرسانل ائعمم لوين كلذ ننلع

 كيبل از بابلو ةضد از نسما يدي رضي عير اذ ناديي مدان ايدي كينوشخ
 |نانددزيناس هرج ن اكرم انالزفاتإا انه ذرفاكل ايدإملازعلوابهضانو مت نانلل اولا ايزماكاءداملا

 داع انانوكت نإ |ةيواسادوحابر قبال ناكرتاذ اذالضاد حاج انثي ارقسمال اعدوتسمه د تع ناكذ يسهم ةبذسؤلعي

 1ع بنك ءايتل ارئدانل الوف ننال خذ ناياماذه ديؤوأميجدانكل اب !:نلافمبر قير نادائذاكذ شمونّرحماب
 بطيرم جوخ ذ |نمؤملانإ) انمالتل العش ادبع يلا زعويصب نارع ل عزعتع نسافلاز عزب از عوني عنارمتع

 ةحانكرثل هاد اماالهاو كب امج عضرالارل كلاف عبق ىلاربىينا اذا يلع نومحدزب متل اش اذكتالمرعبش

 | الجدول ادم نايتل ورك وركتوبتل اد (مهرتل ١ اكلم يؤ ف ميل عل خزبومرععب دسرل عسوف كد عمنصا امنيتلكاشمإع

 اةعلوني كيننيينالوتن مالسالا لوقف كنيدام نالوعفَهالوعبف كبر نمنال و نيفرنال اس ورنا دعّمف هبوتح

 | اامانئسسؤل اوعناو هن مح اشي اعرنع قدصو انتلازمدانع داني لاه نال لوَعِف كاما نمو نالومف

 ؤ ادككلد انجرح فاي نادل نام لل ةمو ل ل فمر خان دعا اني وحتي! ايئْنمدوسبلاوئتيارلا
 ٍ 58 .ءلغ ثمن ارضه انذكل مل او اال هالو كلب اج مالضرالا ل كل اذ هر ل ين اذ احن ونعط مرش ىلا دعبل

 وا ارك وركسرمل ادا شوربتلا اكلستيلع] ملا خارجا وجيل ويف ول ملم عنصاام نيم زج
 نر نالوتوسوتجتلا حيرلاه فنانو ةنانعتمال ل اف ةدحا روس ةرفاضلاو نمل |لعنالخديد انيداح

 نالوعبوب د داكمل نالوتؤ اب فنك داي ل نلوقيد ترد ناو (وعض نول اوهيرماَنل انعمملت لومو زيه كتر ا

 ]7 ءايلازمداثم ىدابَو ل ثهنامز مامازعل اينوثيددالمل نالوعم نولوتبرساتل انتم فور لوف 1 دو نع



 يزرع 7 د دعا اناا الع امانا انللياييومهونسلاورانن زم نبق قل اوي ذاك دبعأ
 لب ادكوب الاذو اممدشناكل ةماهتل ايجْسنمل انلللب بضول اذا ىمفرباطترالا ةيرضاه شبل ثايضأ
 مانو رمي الازم ااا سا ا دال امهندثهةن ايلا هريس لعأ
 امش لشد نبل طل اًسإَرضْر رمال داتا: وي اذ, هاو انيل ابجي ىلانتشا نو قوه د ميني لضقندأ
 بيكراطاذ ىلا ارباع لسلاهدضها لاول ع !مالسالاغارمبا نا ألين ءانب

 ملأ رمان دشالا هللا مرئاو هاه شك ةماهتو هبا غب هعمبرلَو كلذ « ل هت يرإ ومس ىدبعأ
 ياي 121 4 < «طضعنو نزهحلازيخيشلل مهيدياد لاذ مجاز دابلاو كتل علو |
 #:هبلاومبيزع هولا ناكمربضن مول الخد اذامل اثرا لم شاد ىلازعدبس يلازم مولوث نش ادن مإانا

 ال ةولَسللرَصلال ثهلليانم نايلي نازل ناكل كلم خداذاءةيحانربشل اوين هامل رب اومداندّنع

 تاير لَمْسادظو الث لةسفر هيبازعذ اعز زهدحازب ع أككهددانافنع زن اذ |خبحا نكت دد

 لخدان عيدالاربملاناجزةيالولالوعتخ يبل )ه نايا هلالقوهمايسور ود وكذو هنولسزهرسغزع نوف بلا
 ا كاششل نوط اول اذملاساناابخالازمةفنانناناذه نال ايمي هما ل متت ن يكب
 كيشمأو سم مالنا داخل ف ددسن «ناج عمؤان لقا الان تادطسلا لمنال نال

 ابل لان رتب دارعساط نو ولا وعنغ تاع .لاعارةوأك و
 ريس علعزمن انهزم ربتازعمتنلا كمون دابا. السني طنس نيب ظرف شنو مول اهوراثازإم

 المدن ا يس وسن رع سوت

 3 كن ]الل لانو ءائُم ثعمدنءاتل الا هاتر 2

 1 مل ند اهوفلاةهزم رز ال لالا ةزاهموتسان هيون |
 | هارت لَم ادلعْإِلَس شالوئر ضف كلام فاو
 ةامثناكاا هش اذاغم ل اشن لوب لزختسن ناكرت ا

 |.اقراا دس لتنال تال اطلس طبق سرها ئةم مف
 | نينوي هعسل اند ازماعبش ل هني هلءانإب ىرتخخال ى اا ليال قلما هوس وار ادبئدشقب انزل( أي
 | | دشلاا لاسر عرس ىازعن ابازعدسازبخزمتءانمنازعدتح أك ابنالاذ.شإكجةرازلاب طم دعل
 مانام لادا لاو لش اجر تالا

 ْ | هاا َسَولاِلَم نََسْس لوس دورت اذلهعؤمدرضربفاويفُجؤ عانس هيلع ةطاخو لاذ هبازصأد نوعظمنب

 |نعالام لاول وب نعيعر بل نعل ترتلا ةنم«زما هرب نام اشتههانن اسّواهفعض نرعال ناز اذوعدي اباه وثب |

 أوبالشس ىو لاق ىرطا بادر د [ك هطغضب نا ءاوهإ ماي ىلاطت للا تارعنل اخ ل انربَمل از ب نمي بولصلا
 | ةلالنتسطتصم ءاومحلا امش لجون ءاوملاّتروهضرالسد ناث اًهنربتل لاذع هِسيِح بول صل عا الع ٌضادبع
 |لانلِالَعْس اربع نعول ار ضفجز ع هنلثلا اكهله] ىزيكيلاَنأ فن دلال تا
 نول ام نب انسنعر سجد وكي كرؤ هلهآر زيا ز خلا ادرك دهر ريا قربت لها هزيل نفل
 كمل ماررزبل ماكان انملتذلعه ادع الزعل يضخ كريت دب عرد زين م ةمدتمع ]كدب

 نمؤبنماس خبال زعوبتو از جم عك ان نعد سازعقع اكو باس هنعيرغسبد كيان
 همجسسو موو اورام اع كج 1 و

 ل.لاكتخملا زعم نب ئسازعداردازمل وهزم :ددل أك عجيل ناكل نال
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 ظ بحب ملغاو نزح راحو وعل هاد ناد حفر ئعر هاد نان مريلع تردد هر داج ]اة فطار اط ةروصأل لان
 | نعراف بع انعبسرم نةنارومْنل مدار عنع اك هيموطعمه نيف سوصخلا .ولإاال عوبسل ام مجلاب دبا
 ظ عراطلادوصرس ذم هناي كر يكلم عم ثبض هيد نذاتس ضلاض هل هاد دز نموا تان لانو تل! دبع
 متل نوال ار سحلا بال نا لان راغن عسا يو نعناثسنيةهجزع هنعأكم همالكع ميدو ملارظ مدا ىف
 مهنو يمول كف دوزب نب ماغمد موك ددزب نما غنم لئاهضدد عل انركق تلمضرف لاف هل هانز ولاد وزب
 تع لاب عاش اف كتلاث جلكف موز لزايماث دالوقيهناهمالك جف ثار اثم مايا ذثلثلكف دوز نم
 اكليطم لامن اني ف رسعتل نهر غساوارؤقصملا ةدوص ة لام ةقسئ از كت ل ماك كلة قوارسقتلالاذذ
 نيل حامد اذاكم تلنصأو ند ةزقملا جيوودانىرف كيان هنعتضوم ربان ديون

 ىداسالا ةبانعزع جدذ نعجن لجرملازعدشاذ ننيشح ازعزتح ان عزغت عن لع اك ثوم اع
 تايم تضف ماوتال بلاغ ناكل تل لىداوب فقوفر هل || لاس إل نينو ارب |َمَمثحرخ لاف نرفلا ةجْرع
 نينو ماي كاشف ىلادر ثعجو ث فن كام جن كجمال اول اناني لشيوخ تقم كلاب ح ثلج ثيبعا
 نى مومزذ داخاناوه نا بحايل افعال ءاهرل اح رطوو حاس زحارف مايعل انو طن متابع قس ارث نا
 لاش اوما ءانجانلطف نوفدامتن ينبع املاح اهل منار كل فشكولوون لام كذاك هاد نينو رم اي كاذ لام

 تم ندع ةتجنماعقبل اهناواتلاوداوىتحن ]حور ضالاضدالا عابر معقب ثوم نمو زماسو خاذدإ
 فن ةلمهلا نحو اشير نينو ايما صاوخن:ناكوبر نبانلالادب ةيبنغلا ةانثل ام ةدحول /مةلمهل ابديانع
 دعذانثل امدشتو اك ا) (ماب نإ طعب ىفو عوشخلاابخالا مزمل نيا الع هياطص|ن: هن اكسيحئاب نوجا :دحولا

 ”ازباتلأىداوماصنخا سل || هلورمالا ل ءلوانهوخو ةماٍب اسم نهظ ند عجول مس سونج ازمة دحولا
 انفرخان نلت ئرالَمش ادع بارع و مند جاز يي نعلم رعغتملا أكلت دل افدسنركا

 ا هالال اعدام حو ها تحالا اهرزعدرتالا تشم ف ند مالنا امان اما طسجمل باسل افاهب وعتاد
 دجانة نس ار عسابملا بد نوير دوعبّول ولحم قاكولا امان وكل يظل السل اىداونياورل كلذ

 لاري يازعط اج اون نعييمل زعم زعةدملا اك هلال العش ادبع نزعل ننايرمزعورعنب
 أر انو نولوتو|هبازش ننوبرشدوأهماعطن من ولكاي ةّنجي لزم جت فل نيتسؤملا حامدان التلال ساد بعوبالا

 انازمئسدذ نعنازين ل يلممازعل وس ككضتزغا (ل أب يانلدابانرخا حاد انت عدا اذ جاوا ان
 لباس ئدفراعتت نحب ذة دش ىفدالمبالا رفض حاؤدالاناز امثال شادبعلا كي نعريصب فارع اكسم
 نان نالذل عنا نالّداهضائاهنولاي مثيِظع لوم نمتلتا اهتاناطوعد لوقت ح ادراك ع جزل اسم لقاًذاف

 نعئلدلا كل فس لا طتس ىرم نا أسمب ىرم ىوه دولا كله د ميل كلا ناوموجتداابح كر ملكا
 ٌتمنوطايتجلاف نجف لاف ننس حاد ازعهنلاسل انزال هل ادعي زعبل ازعنايعنيزبخ

 انجي ديب انجرح كك نواب راو اندتانانزاماشلا "لق ائ نول دابا هنت شحو يمان
 عقر ضزتعمولانسف» دعاوس محامل انامساذ ال لمس المش اربع فاز عروتعي نىشونزغداح ني 3من عدحأتب
 نيازعتأك ثولازبيلو ما كيل حدوعدممفعب لوقبو ىوه ىوه رئاولا: هيلع درول ثان نان اخ
 الط ننلو نعد ازبزيلازعت نوسافل از عز ازعدايز هلع بجي قي نسافل زعولخزب يجز ندع

 خي لير صارحف نك دلوني كطخنةنمؤءلا مادارا ايان. للمشانكفارثع تكل
 اذا ثويانريط ةلصوحف حور جي نازمشإ 2 رككرشو اما ناس تلحس ادئعوبال اشف ذلانت انف |
 ضم اذانراسلا ملص نويل. كتللاون بضل نس اوزيطاف مود ]سول اذ. نلعش [ٍلصآحمانادل اذ ناك أك
 ةوصلاكلَم ةوفرعمداقلاميلعملتاذات نوبرشتو نولك ايه اننّنل اذرمبلا تكلل اق ةجورل انالترتص ل اعتشاسعم |



 28 ا لَم رمضان فلا ياا طلهرمجباعسدنوورض انج عبس عمان عد 5 ادلا1 ئئاكؤل

 1 رطل : نزااللامجملانع ءايذاقلا“< اننا ذي عز مضرب صاوح اهنا نيتسؤلا حاردازع

 ارش ' هيو سدوعج بيحب جب موج وم
 د " اسيا مش لع د نيل اال لان يزل الوحش. ؛.ل اساوح ةنينسؤل عاود نانو وريد اذن كامل تفل الإ
 | عيارنلل ةعشادمعللا كانا ١اس لازفد نمهثلنلا_سص مارب اكنانبا 2 نخل ريل هل صوح فحمد
 ١ 5 اتكلم اناكم تيمي 0 جبيل لتجعل

 |اناةفاط ب آرثآماددازمدنلاسلافر خا طادببازعوبسم ل زعانعنزمزع هكانلا أك" كولا
 |رانن ء:تزع متل زهلي بعت :ذملا كك اذ ب م

 دهم ناسي نع نهار نواياهم نونة هجدات اكاد اشال نشل تاروت
 3هويرانلانوهف ل اذ عوز لوف نارتل مغ انه نين مؤدب كل ل ازهجرانةلوتنءلدب هبلصأ
 |مماعال ام مدر اكغزرلاف د رن اهنان بادعل اةشا نوع اولد اضاشل ا موضت م وبداتشَعَواوَْاهبلعأ

 ىلا رمي الاذن اذ غل ةلداذسبد كارب معتم اكل ةونماطد لالخ
 نيت ليس زعل اكن نحل اشاد ةدسول اين ثوعد أ يميداقكلا عادادج
 ضرالاجو ىلع ءارش لتلاليل نيندؤل الشع زغش ادب ازم حاذفلارهجرشال عمد
 | دليم امنيا قددانما نركب كويعخ ل اييداقكل انه هدر ث ورش ىزلاوُمو ومر ءانم

 مدوسدلا لاناسإ الممأ :ك؟ازمةبنزال اك فوضدبلاة بنو نوح ون بايد ودل ْ

 :زمزائيضرال ارح ىلع ىانرخر نجت ىراش ىدانقل] شىنايبدوم دوما لاباس لس 1
 *ةدمولاب اشي ايمي ماذسدرانكلاماط مدت ثومرضج داو غد ثوهر أ فرالا جو لقو شم[
 نبل اءعضومو اس نبنادبز نناوججيو مشع ةنس خفزمبلابعضومنإرغد ورم ةيرفو ءاشلامةب رضا نانا

 فالرجل اء ده انيطلل |لدرلاادصل اومونل ل ريثدومادصل لوم ةما عجم اهو شموس نادوجي .:

 دوق ترم ماع ريش ثلا ماظع نا نوع زباوناكوةيل هاما عز ياذا لونقلإرسا تن *جراظونومدسع

 5 ددااو نوبل هف يخل ,قوطو فيد ةلارمجزيطناؤ نان كي رانازع اية مج
 | 20 حاندا يت اهناد اهنم جزع. نطو كب ف ءانمثيزغملا ة شا اهنل ة نيش ناعم انار تن الهرج وبان اف

 2 تاكوةدجلانعنجاهوفلا ملطاذ اخ فرانس غالثتواهنيمتنو |هنيلكال اطر امإإءطقتن اش لكد ذم هضزم
 ل تاءلان فراغتت ءازهل اذ ذ النو مشل انملط ذا هرم دهمتو ةشاجم ةباذريليرضرالاكءا(ل زب ناو
 :مل51:ىل انجازووفلااملطا ذهل اهميح نوير واهموفز نمت نولكايدرانكلا حاورا هكسبلاهتلخقرشذارن
 ْ اوي «ء الز كميراثلالا| ارد اع اشم نا ذاع ور اعَسَدنونأل اهنا اكان ناوين مل تشن ومرطلام

 | م دءنوترم نزلا ني لازلت لازب رمل اةيلمس ]سم ةنب نزل انطوان ايل سانلخلا

 | لزج يعدو سبا ب هيو ومما وير

 امزهتجلاامافساطسر هنانمب بف هنا ملاذ ميورل اهب له خم بملاب هللااهتاجولاةذج ادلع ْ

 طلال نيزلنئيلشلا دال داو فطام بلان ين نشل اب هشالمن كنك ل ان مثللمال فوم ال هدام لا
 1نآ سا نيويس ب سووا نسوا

 | ةطنل ”ةطرلا كسالاز اها ند نتن وعدن زكأغنإ نورا اذ م م ةروقو |
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 | يرسخ ازارسابل ل عزم ناجع نودفونن وول نإ ماها اناسالاشا لمح ذل رانال نددأ

 ٌْ أ هاذا افن كلذ امل اامو كاطخ كن دعانا قائلا ذبوغم ير كي الحال نال نرسل العسل اوبرا

 الثا اازنكاب نان تاوفانل انف كلذ انهن نااول امم هنع ايدها ةدايعملا هاف فيض مذله ل الور ثبلادت |
 هلام فصوفراشلاو ةَحب اموال انرانلا هداركلخد اممدصعن اوناش ارككتد اون ةعطانال اف ةريشعانزعاب
 مانافافتساهدإّيزكتلاددا زنا غدد انما احنا اذن كلذ لايختلف ْ
 دانك انكم ازهرركيلم اداداملاه تان از اًهف كل ذْرماوركتأ امواوأو امم هدرا هودات مالح الا مخل امتسا ْ

 انج نوال ا نيم يدب حشر لب كام اذأ|
 مالو فكجابانلاسلاق ةدادذ نع ناخكنمن ازعل اوجزعر ضنا زعزب شح انعدم ازعت ع اك ْث يول العب
 كك نينا اناطدلاذطالاةنانلول امس هاش سش لوتس اغنام 7
 مزهلثسلاظفاوغلبي نالجاونام ننال افطالاف لون مراسل ِلَعَش هتالبعيلال كذ لا ةزادذزعةيذإز إرم هثاعلا

 را و سر مر ا ولا ران ]تشان 1

 ةاقيز تكامل لكك هش اذا ممله اذددد ائيش م عياول سالو منعاونتعأ غاز ةفاللةلاث 1< انباع
 طاليس لاقل فالعمل ]ته طلو لش لل اسلاك
 ةهمل !مويناكاذارتا ةمّشلا موف ل انالكننلماغاو اكايرعاشاملونىدرنلم ةياننايل 0 ْ

 ١ الوشورل ورلد عش | وتلا كرد اعل اريكلا خل او ةرفلاةساثل انتا ىذا لانطالا ال انشا عمج

 بيا ل جركل اكلم ياش انعاش الك تيم غدا زكي تسال ذل هادو لم

 داثلااخاؤنعف لموت الخ داو امالَسودررلعناكاولح جز اهفاوت ناوؤماب كتدن الوتيناكلم لاا ظ

 هيابحا مقلي ناكاذالام للوضع ازعةراذز زعير هل الز نلوم نبا تفل( سا

 و لقعيالىذل اولاَو هل بالاكل مالوم موتلا كرد ال ارايكلا ازيشلاو نينا زيب ثا مئزل ناس

 تاتي كسدالؤتبالامل علم نيل لات طاش انفال جزع التي منعا لكركبالا مالا
 الاعشاب زعم انهئعتئانلا اكراثلا وب وصمرمو مالمو هلع نما اوف شون رمت
 اانا اواضد مهل ياللملعتيم لت اجيلاتءوحلاو شح كردي عو لاذ نان

 الا ممل واشخا غلا بد ناو انشا نيب ذوةيسض كاهن الا بامانالتاب 07 8 ' 7
 ملل يفرم ل تف ةرتفلاؤ امزمو طل وركبت مولستجشلث لات دانسالا اذهب أكل تمل رانا هوتعلاو 1117
 تملا اك فوتبنسف رك ا. نذل امتد نتا لازال سد اًةيلم تاهل زوامل 0 1
 اخينا ارح طينا هماداداث مل جادا م عمجةمقلا موبن اكاد الاف ل افطالاز ع مستلا هوعفددحاذريغزع 1 7

 ء«:ةلمانعتاقشنناهلعفس ناك مواَمالَسداَدمِلْخ نانا ضب ددسن انتشال عذنايذإ ٠١ 0 ضن* 86
 هد كسداوإو فك وعيت لذ هاينو كمادة دانا لوغضملذلا ايلول ةراتل لا زيان تدان هلوتفواثلالا | 17 3 1 0 | ١

 ههالوتوصو مئاباب نون يكرعنم دال او اياب نوح مينافنيينمتولال اشطا امارخاثيدح د كركم اسنلا م 0 : 0 3
 هيلعدتل و ا ا 5-6 0
 ءابالال متع ءامنالا وصف لاشخ لافمهتسدذ معان انام: مايد موتا داونانينل اكلات ال وقذرشلا 0 3 د
 منِِلَمإَعل اهلا |ههباَكةسازعدممتر وفن عه نب بهو كح مخمل ويل ءانال امد انياك اوم ان 0 |
 با كلاس لان نائس ناد بعز عودت نرجو ةتجباف معابر كلا داطدادداثلا مع ا أ ما

 ال ادم نولخرمنيطاحاوناكايطعاهشادداقكل ام تنحل انا نال نوييكوانالدرج لإ شادبع 1 0 1 ا

3 5 221 
 يسر رر7_ ك7 ا نرتالا
 2 12 تا ل 0 1 رو ا ٍ

 3 دري 9 كت 2 ا مم ا



 [اونوكمن ازا انساب ا, نمل افمالالوخد ل ميراتلاملاصم 0
 أ هتنلاذ لاةرانل لكل انتم ةيَضل افاما»خ ::ئلاذ انهرنبسولا] انط اذ لوقن كلازكو ءابالا ان ينيبّدعُم

 ةيكيإ رم انوكتلا د يمناه اكدنك انو رنة فراح هذه
 لينا مل ادم انشد ىث ,دعواوق درو دم اونش لو مقمال تا ناين مطول جونان لوخرم ةهعيلاموبايرما
 يزن اال ادوات الاوت الالام ازمم مين اكرف ةأدذل اكل ىف ةتوشل ليلاكتلا ةرونموف جول وكي نابشيلو
 ةمفزؤلب اهل مداني ن مال كاذدالاوغولبل الا اس افئقسناكول جزم الغدر وطفمهفن ننال تشا

 يشب وازع كذوب اهلي نيم ا هاون لعل هنااا ياش []سعل انانطو باو فخ رب نادمالا
 اللين الن نال ضرالاو ناونتل انبوككمذ دانس ىدانن بول ال انه الفطن اماز اال الع تادبعوبالاو
 ٍلاَبَمِمملاَنىلامندالاد» دزني هبلا مد نيو زم هبل ها ضهدرا [مدحاوا ءانلاوث امن اكن ان كام فق

 هيلمش ادعو ازجول ازعباثرنيازعداز اي هيل ىضدلف هيدي م ار ذسر اه دحاوا هاؤبا مديح هوذنن
 الخ اكن الحلال ةنمبا مرنم احن نوال ةدانمو نبال خدم لان داابتش نالئاشلا

 ايرزعضالونوُمدمهنأب |عمة تحيا ذ كوليمهف :اارلااهدماواويط اوبل زينل موي ناكاذان ةددز مخ ع هلا

 نهد عوشلاودرمكلاب فلخلا عجنالضالا نا[ سمَهسو ذممانمح اناميابمئايَدذ مهتسئاواونساْنيدَلا

 اول طاف وا ةدانمق مهيب ةيسرتلاوةيذنتل ليش امناول اف اللوح ثول ادب قتلا ارو مال الدرابخالا
 ]جوعا مان اب دنت اءديحونلاوراملابصيحاذدادومو ءاطنح |نيذحومل اوبال اميه نال مىليعمشا

 هم انلولص» ايميدالا ما انين ةنباو ءاينالا ماريا مال كلانكدانه ثلج ن نيم كاركتموهريصزرا كسا ةلم
 اال ةالعتسل عساك معشام اس ءايضوالاءايدنالامولش حاذزالاعذنت ذل خدمانهبلع
 ودمي هتخ اني رذ سمار عراف نزنزغح رطل زعز هز معتسلا لك بال املا
 ا اممم واود لاول لما ] سالت دعس تل اهون
 دروتلاءهقول دحاو دس ص قاجماد .رجاسصب الزعم رفجرم مران ل امتش عب ةمقل اموت ن اكاذال اوان امدح

 زكر غوساننال لذ جوشل زءنومنمئا ونود نوجدزد انضم م وضم كر غوث اذ بتمص اوفتي وح ةملطلا هممت
 2 ةمشني لامة مجل اوه |زءلوم لوأوشو لاذ ءاوم عنتر ميج دلني مر وماهي مهن ع

 دلاةرااعدانماومقساواوضنائبالخلاوش اسمي ماجىدانتاك ام زءنالظذ هشرعتون نم رزع اس
 نومثر وهب بو عوضضد ميصبإذ ب بوطضتو مهر انصبا عشمجوك ل خرنع مغ اوصاءكتف لاف هلواعميل رمزا

 »؟0لانتداثجيانرشبخل ايعسع موبا نط اكن الوعي كلذ د ضف لعادل اهل بطه وصلا ةبحان ىلا ضمسد
 ل1 ظيالو قو ىل دعب كيدموكحا مويل اروحيال نزل !لدنسم اوك اناكارل )الث انا لوي صلح ل سل اركحا

 لع اهيل ذضاو اه هبط اهجاص اهبهي ةملظمالا ةباظمح نع دحالورلاط ىدنع مولا ةبقملا نط زوال

 اناديهشدوكد مملعاهيركك ده اشاناو ينل اذ اهيركملظنمدنعركل ماوي طاكن بالغلا اهتااوسزالئ د بانحلا
 0 بوصل اخد كف شا ءاشان نوكمج ل ان هسه يرلالاؤحوا ةرلظم حاد نعل د ْوؤسإلف نوم لَ ونوفراَْسُف

 ظ ىراننملهمر]مملا تتعطل ذاهلهال ميلا ظمداؤيعق مالا نون دمآد بيوتي اص عنتر يومه ضل شيلد
 باطول النيل اناناوعحا لانش لاذ لات يلب المل ععب منا هع ازد ام
 ضوره لهجأ :نشل كلب دووم لانوكل اظيرككن زعل وص ريل ناولوص أوفا اوت نأ نا
 نازموظعا انلاك دا لوتنم نجقمة هنا اوُصلت ناءاجرممل اظممص مف بهل انمهجحازو

 ازمعل طن نال امته عمان سوم ل راج نازي از زاخ ناوضر نارثرعل ا هامل مدان دام لا



 ل

 ١ ١ 3 و ن 3 كلوت ١ نا : : 6 'ش

 2000 34 0 0 0 1 0 باني 7 33

 الا ا ل احل رص لأ نسال لال نول ( لذ د
 مميزا حلا جل ا" نول نكي مالس ل ل7 تزال ىلا ا

 ١ 5 2 0 امو / "ا - ازا أ 4 0 0 ١ ٠ الرا : 50 ل . ١ ٠ ٠ 35 ٠ 1 .

 دازم يد اننلاذ مىالاو اصول هنلازذاطح ف ميلعهبلظدلاو رخلاذ تالازمهنءاهديتف ارض |. تيم
 الا ءانطي هلكت ممر نوفر جلازمتنلا اذ طيولا هرلنناذ ؟سوداوضرانالذئرشمم إيقاظ هش ادسعررم | | تم اضم 20 وادا وقل ادا لئن اس د كارغمماب 'ةاط ثانن | محلا يدا

 لوما بالا  الامها كنون سل اننمؤمزع!بعزملكل انه ودلئلارثسم!ىاط طارص دانس | | < يك

 هوارع هنساهذخ اباحي ظم ننعن بل قلازمدسال الن موبلاىرات كانو لورل ا مويا زوتج لازال
 ى ااوهنيحاًسٍ منيه رك شعل لن وئاطتن مهاب زج تاء هللا وده ساقئالفلااهبا | 0<:
 ةثمالارهو ءانهثلاو نوبتتلاضحاو نيزاولا يصف :نيداوللا نين شر ملا )يل ار ايجار هسرملا 2
 لجر هللانغل ةىلاط هلل لبس ه اه د اطل لماب مهم ماثدث هناب هلال هاما زكدمنج |[: كي

 لها بوه رزذاثك ن مدخؤب يياهنلظم الا لمترفادنع مولا لجل ناكاذا طمالوس قربا شرهم | ]سي تح يتم. تيبس 222:32
 ”اهلارة بنو اكل لعمل امر دنع ابتسم لا رع يمل شاانهبلع كني لعل لاف راثلا || | تم 0

 ُ ل هنلظملا تاكأتاذ هنرشل دار انضلاث هيل نم هليم لن امر داب ابازلع «رمكيباذع ممنهج رع كن

 .انسح ع دز مولظل نحر ددسرناخصررم ملال افلا نمداخ زب 6.« زم هئللقم ناب تمل 2 يس
 ”(ئعس مولظلل ناك ان ثاني فلل كيرلا اذ ثانسحيلا ظل ركل نان هرم اءار انضر ن مولانا ص

 4 بدلا ةننمل حالسالالزع © بد رئاظلا باب ل عدازئف مولظلانناتتس نمد | "تر هع

 مهب اال درج رربلو هنماغالو مءزضأ الءانص/ بح نمو نثسممنرب امسهب طاوخئالكو لزعا تح 2
 انزل همهم ناكام معان زفتو ميشو هنا اع موج عزب املك ف هو هب مهربلا وم || | رص <جت تح

 «ايتلارانئارانل ازشل اضع وو روطدبد اروطم سيفي بيسر اذ عرشلاو نامبالار وى ارولآ ههوول ا ٍ

 ال نم مسهعنم انىلا هنلظل او معو رو: نيزحاملاةفانضال ابو ران ننملكك ارضع مان بنل تيلككل انف || | ل |
 مءاضااناكدارلا وكي انو )تحجب هيلع عرمإول مسه وزكل جوملا مهباج بس نان ناشبالاورونلا ا كر

 ذجن كوز ذاشل نورلا ومر وصررع راكان اكةيئطعلعراثر انيئم ناتسملاو اوهناف ميلعرلظااذاورزباوثس
 'اىتلا ءانض٠إ اضح مههضجن عئلي أهنو روم زمو هيبلعإم اؤرضعل رم لع يضعن نركو ماجر د ثوان اضج١

 ,د دسحل اببس مر ومصو نددالا نط انشن هنينلا»انيعشسالا هل عشب ناكاكءاؤضال اباَمااندلا و

 "كرا نبطنعلا نه ميسان ادن ث نجزم لاي لئن واو ءارا يل ماًشنم ناكاك طيز نص غنام ارطحما
 0 اراذ ةيطغخ املا ةدانصتلامئاؤها حازب ب مزاشمو مرعاشمرع

 الطول دشسموب تلم اول جير لوطي بلاربشا اكتوبر اطلس تلح ؤزتسم ل انهه م سون يو رع انكم يدرج

 جي. الاف زماان بم ١
 و ايوان كسضولاوانيع”اشنإو |
 ول يمان عتضرالؤابانسرلا |

 1 20 0 : ١ 8 تنخ] 0 3

 كايرو ديو لمادا يس ةداامزاوسانااناا الاوزان هلع زلط وب عبجذنككلنام |. 9 نم 17 7.
 2 00 ا نعل ايلا ايس عد او مانو سف يتب ام تياسأو 0 جراف ماع عرب اكو سب ل ليمازجيملا:بلكل ان م مه عاؤجاو مسوغ تاء | 7 ا

 فلازم مزاؤصا كتف كل خزعة كانرانخلال اوم ازد اكل ادعنلا كولا باسو اطصالاو جونا للذ

 لاا ئلانفكل طيب زيزي اوزونملا سلذو با جدارسن مو لم هوم عالطالاو اانا جزع فرع اكجيرالا
 ١ يمان جلخ مادارا ملا حرنشند مصنلاا لم اورلاطمل انءايه وانما يش العش انعم نمط ع ماوفال ايرهز

 ”نويلطبم نا جنه رع لعمس ملل رطهنف تيل ذم اراب مرني رهز خلوا مولاظهرم مئازسخ يلق هدهد
 2لاضإلا با نم عاطترارا عل اوربا الع اعلط ل ازبالو كرنب احبس ناذآلاو مئششم عشا عالطا لع

 ركاازوتلم ثاثالا عامر يلو انا العنب د لا طح نعطي ان زمالاو نما نموا ناهس جملا افح

 0 سل ل
 « وات نبداد لل نيواورل انين مان بعزل او شله ودان هدن عننا ءر هربصل جرير مالو مضل مال منشد 3 م

 لوم ازخو راد ذبعص 0011 ف ادا كا والات يفنا ْ
 رااح انخ ثرافّصلا هب كدكاثو ثابطل بيد دن ان اهتسناوإب كم هليل شسدلرنجرم ةدانغ لك نكم
 | كفا يوان انهنكوث ولا, دحاوزعند مرن ا ذانككيرح ب اكاهرغد اطل اثاؤلاولخ بجو بام تلا



 لي نيب روب ل رسب ءطم كمء امكن انه هلنغ د كيما لام دل اراد سارح هددوب
 كنس !؛ لا, كلج زم رس مةراز هريس احر هلا نزعل مغ ةناكرض نولمت دكا يفتش اكان وحارركيلم
 تاس 1: راب الواي املواع مادا جوو اهنضحا الا ةريكألو ةريغس دانيال بالا! لل ام لوقي هب نيعمدينملا
 ايان ى كلان لن اش ان هلضرتلكنسسيلم بكآسد.ذ اع سلط كدب ل هتان ام ندا ارم وبكنيدلخ
 مثيلا لم ءايسر ا, ءابال نعي اكن يزلول ني زاول انهضصنواهيطحلالاةريكألا ةريخس دانبال بالكل اناث
 كاز اد نرمي هيىنذل ار ايمل اووي كن ازيمدال نراول يللا ميل ينجو كافاوراتل امرياعش خل الم انعدم

 اممدبكايرض لكى زمر طالخاءدباذم بلغ هلمةو ناضل دسب نذبان:نيلا من امْوَلا
 لانعاش ارداشم فمي اهنع دس اها رط نم يرقل او كلذ كريو ءراثاءافنقاي وذ ]سال ناثننالا الانالذ |
 نيو ننام كلون هيزاؤم اطيز فاه ولاهو سدد مال لئن ةماكن يضمن
 هيلهيي مالا ةمنل انزيم باكة ومما اذه ناني لولا انسب دقو مومضن اور خن يذل اناعلؤاذ هز اومدغخ
 لاازمالا ةرابجرهلهونادانزل اداهيضصب الو ثا اذخاو ثان ايسرطونح انت نام ايسر سل نع جيرطب

 انهاثلم ىرنا رضي زمان ف كم ثزلو نخر اد جرموقنل اذ ادانإّعسن اهتم وتفرض قن أدم ثاكزحو أ
 فذكر امو مرغ ناوبز فهضن ثامن ناثنالا فريف ةيْلاذ نكسر كل ظل نان جرم ايدل ذ مئاوئنلا]
 هّج3َنإل الجون اكرمل اجو ما هماعول ىنكتأ اذ انه شن ةادوُجوم ا كناومل دوجوبتريل هناكت دمي كلذ

 رمالثالازعانهرعامناوهمالظاو ل طل ارونتنمامهبلع بيبى اراك .ث ائبتسلاو ثان رضفر يل لوف م
 يلاننفاد اذو نائل اني نامل اناّخلاءتشالاث كلنلو داضتو باطتانهدا انْيوامهْضَاْملاودوصقلا

 يتلا جا | ههلاناَ]َسَوناولَعْشإَل وتلا لام كل ذلو بون نانهنتمالالاواهمت نحل ا, ةئبتسا عنا
 نيلهخعزلار وتلوث .دوبلو هيلكوتيانمزد طلاب توهش نيو الان اهلمال ثاراكدودحلال افومزب د بنضأ
 عاتارمل لل جول ولاول ةداطد هبط هنت هنوهني كيرلي مولطلادماظا ا هناكورضا

 ىل مولا يلق زمول الطغنآو مام لست ىلاملاظل لل نمروتل ننس ناكقاربن سمول ال لرلت ناكيدلو تاه
 ناش مالا الطا ن الاول عضومذ هاشم ثوخدحو عضو رمان الطوب ايقيضحال اذن نكرل نادازض دول اظل
 نمزع كك لذوحند نال ىلانالةنمانفتلانيالوداعضومملا ضو نمت ادونو اطل اذن اهناكة عيا ةداغتسا
 اذإئيتلاءويرساذل شل اير ئيِإلَمش ادب زعشايغن صح نهر زعيما زعا جت سنلتقي
 "و انهنه لوزبتاريلتبالا ةناثكل اذ ميسلاكدم دن عضومالئضرالا نمل رشي بغلاف ممسل] تنم ماير اوما
 ةيجنينونلا ماهل ناثكو كلذوتو طوس هب هفبس كارلا ه ف حرطب بالا همشبإتلا(ك أيمن انهنه
 للة تلونجج ان عراج زمن وزعزعذااةسنب مزعل هسزم هلا اكركملابداهف بخالد لجزم
 عدد1 و لاؤولعْشإِإَسشال وسد وعد با ال ضنل نزلا نيلوالا ىلاذنهثناع جيميل موجناكا ذر اا
 ملط ع ل موكو بلاد قرش بانيو ءارخت لب سولو يلع لص لوس بيكون عسل
 هييئايانر تلال طيووكب كيرطلاهرشل انام انج ضي ة درو لحل ولاول[ ص شالو وكيداهلشم
 ا لعرتلاب عدي مراثل اراثل | ماو ةنحبا نجا لم هدن شا جرمان بامان عف دينا مدي ام دنع
 اسزملا تر ثيراتلارانلإ] هاو ةباةنيا اهالخداذإفراثل بانجرم غري حملان | ثرعدضزيفص نوما
 تسر: راك يدلل ادا ذ امد حا ذم الها جووجل هءاجؤض مهجعند تحيا مذاب ميزئانإ لليلع
 ايبا هناا اذا ديلا لم ]طولي تل اوط درا ااثلا )م الخيش وُولَمدِبَنمو هيأ ءاضالضفد
 انما ني تون زوال انهن ديزص ةراكءازضتلا تا تاك(ن أي هيلاراثل انا دينة ايانالا
 انام ثنا ةنالّملا اهتايهْنعَمراكةيدرولا ةلحلطضانبوداؤسزمة يقم رضا نانا اهل [ضاْسولاهلا

 ران يدل تيل 2 را ل اغا نايالال اهل عسا لاذ
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 دوي
 تدانم نولزعن هنم كلذ منوه ر ارجو هنعشت هتبادهو « داني ]زال هلز فيزانس مهيزيكزلاوه مالتلا هئلع 2 و 2 8 و

 ظ لططراوءانماطذدسا يور «لعئو عال نال ثمين مللعؤانج و نلاوهد اغار سان ايزو ا ا َ
 | اهل نيالا نهراتلاو ةنجر نه د اتلاه بلع نزدكلا | هالات نشل ننال مالت نش امازتكد صو كي نا عتا ةرنلر ني ديا هلو ماطاي داتا هلع شار يعوؤا لارين فلو دانسا ملا | .| يني 1 يك 70د ا 2-0-8 6

 ْ مخلف وانجب ازماوهنوتج ناككه انسوالاوءانزلا: ا|ضنلا)0هضؤل مال ااهلطرسالاتل, هرم ل 2

 | ةةتعو وسرد جا برادغ الاتطليمج ول نسر لاو بلع ال جوينلازانطءاناإ كدت ةسككدن | | عت كر
 ظ لنيل. سم هلو بلع والسر نان ناب دن بع يح جينسس 0

 | 'ابضاوهلسرورشاءاننل عالنار فعمل فالشلاهللعارلع هيو عيباتلاانهوملكاب تان لاذ تح ولنا 1 مج
 كر

 ؤ ةليجنروبجال مممعاز ننونسؤلا »وك ناز يعل مهلا نال انضرلوسر و هلل اجور لؤسر وظل هتجضالجر مالت م يلع

 اطول لانك بالا عيت لسد دهان جوا الغل نال كلن لحل ميه اينما وراوسج ببحر

 ْ توف ان عيش 'نووخت فض |لوس جراب كلف سه ل ضقلالاثزاتلاو هيل تن ذاوهت بوجلا ترلالارم 0 2 هيما ةنيال ضي لذا معلم ستشم هدتجر هيلو ائسمق يا ادا يصوت هيلع

 تاضر وارانلا هنضغيمو هلا هتاجرب باليل: رض شا زوس جرا[ لكس اظ]ضغم ب الانف ا ] << 9
 ةيالع انزال سوروهو ىرلاوهبلع ملل اص هلوسر تحن او كراش دانة ءرلع|::إ)ضنمايلانض كلان ا 2 ل14 م 5 1 ا 5-2002 ١ ١

هنعاطو هللادابجحو اره اعد هن افملع سار مب ثلظءاجؤل ئلتلا غدا انج ذم هدافي
 ١ك هرعوو ماعاساو 

وا ماضون يطال افي كل ئر نلا ركلاو هلا اوباجل انف اطنريصواو كنذإع
 2تل ل خوزعاب مرعزعواو دع

 رن 5 َح : أ 6“ «<يعصح
 /نيحاشا هنعييلوزحغناوزكمل ذل زل جر هكلان قاوضد بلال اذل[ لذ هتسامااودشنيلغيسلاط لسن لعرسمواا: | ١ جم كي ينس

 | دلراتشم )دابر مزعاداضللانقاؤضرو آو دلارء بلجن صوان معو | وم جاع تلاد رهام ما ةلبنلف | ٠١ كن كيس

 | نوح اسر كلا ذهن ال هجران دانس ] ذهإ هنزل هير الهنوكموعلاد ير وناقا ةطهذفي| فم دهزاذج | ضغم [لأد 2-1 مضع

 | از تئل)ب ايار ون ال عبصزلال جري ؤمجو مرسلا بلع اخعلاةلوسدااشةتئضةنوهنيس | | لف «ر ١
 سوسخلاومادلاةولاهسن ةنعاييدز دار بارا ايلا زا عنلارمدهلضلايلتسانمازمها تربل | | اهيا رز يك

 ظلما 5 َ : - 0 35 3 _ ١

 /لمالص نيهان ا.د: راك لكزس هانسور طل هساولاهينس تعور زل ارش | 7 ٠ ١
 | هلعاجسوتلكمدتورمو هنو هسا هما ماسلا ميممئا بس يارا نال سرالس | | ل اق ىو.
 | لهاررعواط اهني لهرماضلادادندالاءد تل ارزيزئانط امي وئلانيدضمدديحعباتنجاوورمالاششم د | ٠.33 رج“ !ءيو#
 | طاربامزو هلكتتلل حلم تشيل ماتلا+لعرتنسؤل مادار هنيبمعل طيرنركلالما هيد عون اموزءاطلاو لايتسالا ١ رق” . "اك ١" د

 | هبضوورانعرور ربع ازا ةنزينلع انجل لل عراح هيكراو مالاوءاننالاءاوبمنروالا قيقا .
 زر اموال لا طال الولادنونلادر صول, مهدي ضعه شسبثلاراذغن سال زو رت

 اذن كا ير قمار فازه كلل ةررلاف ل( تاالااوم دلل وق معش نه. تتر
 | دءدوس :ىهو طعنا زوفاوه تالذو ازعل انس! الااونم نزل نيرذغن دو هب نونبؤيوم متر دين وعشلتعرمد
 [نعدلسيزسإ نوع يينازدعاك طاضل اه مهجن كالا اللباب

 الخانطواذا عملا عدا مالا ورلانرنح |[ وهلاو هبلعولد السجون فلن مانا هبلعذ عجن نع |
 | د طفوله اهو ذانشل)ظالؤل ازرعتلطم تلائم مام لك ذسا ناز: ىلا ما متهحتو !نريرخلالا ةريلوالاجد ٌْ

 بانلار منير انططمؤنع نم زجر ميا كلم الذان. اهزخا ىلا از االول روز يزل انفي هشو
 ,نانم داطار د انميلع حضرب منوتمنم يدر لوذن تاو تينونخ برا ىداذبال خالى تلم هداج مر عدا زا



 + زر |ةننلاب اكان ماوي هو لتسلا/ نسمح انينماوبناذ هن امالاو هنمتل امه بن اهبل تا ونلكم
 ١ أنو داب املاح لكآالاو مدن ثنو مدا لزب نام طا تي العرسان راب تون نلاهلورهد

 :انيبلارلغال ال هللا هدحري ين انعاذ لس املاك هند نوف اهل عرساذللاو اس تااضنس مو فص اضع ١
 ندهرطاب نع ينساب ا

 ايجي نينا نابل اهنازج امل يتالنر انشعلارام اهنال مانز تلا دانشاغار ثري زال ؛اننلاز كومه اناانلا
 ف نهج ايس ازمازمسك# ها رطيمل وانما لشعلاو اهبلنلاروتسلاو ري شل ءرمحلا ثاهلاو دانشم انالطككالم
 تلا خلا نر هلملهشلاطنعلاو رانملاذ اهندو ردّملاز ءاكبلاد دب ئورهشنلاو ثلؤ اذار انلادبوسرنهزلاورضل
 ةجهبلط ناكر بج الاثنا رسوم لارثو دح ءادئيا زيان ]كك اتبل ذز "سمو «خأل كلب رطل
 نيلبانكرهداككئ ذولا (رصاسز لرصالاهلبلإ لع موطنا سوح ةروسجرلا وص ن لمت ل ازبإل
 نا اطبش اوال لو نادم الظلارلاهزو ث إرم كرب انما يرش كولون نم نكتب باص ا
 طرت كو عنا بهز نانوهو 3: ءل سوا كلساذاآد هنم ينس لاوطارةازيسم اذهو نال
 هيل اال اللوص مازن لالاو نالخال/ز دادنم الزج طول لاوزهزعئلاو لببحو لا ابارصوهو هلل اطار صرب شاص عارم
 :ةتيلازةتحاررمثل رمق داوه ولأ دنلا رنهز مارام هكلبدو هانم ازمررمؤما«داطاسلىنلاٌكَتلا ةروص
 اي عكوممنهوهرمهرازاددؤع ةيلعرم اد اوبهرماناؤرىثم ارو هلش زب حرملا هناودنسيالزطم
 نقولا روان متل مؤعاسو حجب بج سجب ثول .ماظعل انفك ذا نكل ةنبسح روم هلد هاجد كونا نهرا ادثا
 اذاني ربانزل ع ف اينيلاو ءذابدهننم ها هم اب بلك رس تي بع زحام
 المو يندلاوطزسماطإص اهو طال ؤعم عل يرحل وه اض طرت إيل سس امالشلا هبله اشم رع دانس
 لان العمءاذه عدده اوال رؤرع معطل, رنهضملماندالا فنجد اننا يالا ا: نوجا
 دنا سهو مج ةنيق ولو زال اطزتملانعسرذ كر اننلاؤرؤرمدرل نمو ؛زحالاز مب تبحوم
 انيوهزا برموش |نيزسلا امو نزال او طيطصو ايندلااؤ طإص ناطإ سوم معت#ملا طارسلا مال لماع يكسملا
 مهد: يزا وضوابط الاراء لطاباوع ينال نجل انس اوه رع مرر ولطلار يوض
 كلانا زم نانا ءوهلخالا زم هنو اور املا رخل اار هنا ومرات نعل كد اإل محيا دولدس
 رص لاننا مالا درو دل اعالاو السالم انا ماضال م دانتلاوللسالاو دائلاو الملا انمال

 ل 0 ,اهلر مدر كندراذاو هاوس يزف كل اذاةولّصلاناوزثانالاءادار يلا
 طنز دخروب مال يونس سو هلا يلع خاصا وس نال نصت زسظلاؤعإ زير عد ثار يطرعزم
 نيام اماه مل ,عاونر ومنح اولها مرتج نهد اوال اج كاشولاناكولا زركون نزرع اضاف غرتلا
 انهلعرمل ذوي مؤوب مهبط شاك الثا او مهروس وجر نزلا نواح الخ ىذلاو ام اطع بلا ثم
 شف الامم نازجال ا دبح اهمطخو.س دنتلاو نهربتسالا ١ اهطالبحو ثا انئ اور رللا«التكم بهذل الان
 ةن را ل عو مظعالا هت إلا مهو ينبؤحاذز مهنؤفزبرل اشم وعو هنسمرعو رماه م كلم تلا, نييك
 خبث اهنم نوط بكرم ةرتهطم نبع جريل نب ندع عسانا نم بج كلا اهيل اظابل اهنم زطرولا نا غي
 نبه لل نمادوهلط بلش مير مه انس عرلانم هد ال زو تالذ وعند ارهر اند[ نع طنمسو دن نمير فهدا
 مسالا نطو الذ هوبحلا نيج وهو اهي نول تخف طري ار ابهر عير ابجي دوؤر صن مل نط رهيطملا
 كودي لوطن للابد دربملاورحلاوماطسالاو ثانإل مار سلط عرسلا ما مب تدب
 ورم نع وو اضر بس زمن ىث الؤملا عم مهونضؤب الو هناا قاتلوا اورشحا نيزل ازكت الش
 نجا ركتالثا م هولدن تاتو انسحاب ايصاعم مهو نادرا تكو مط وجر
 صا كس اًريوصر:شن ني رص 'هلوللا ]كح الثلا ب رشم مظعالا نمي ملا ماوه ااذاذ



 ظ مجلي نسدالاو نيمار ولاهم جاوا مَع فوثيو ةنجلادولضدمج بابل موف ايل ثءابس رغم
 اوفر تلات القزم رخل اوم ايرث لعل اذن كلؤاشعمتاءايلر|ّرمل لور كيلا انوش دش ناخافأ

 هلا وفوقسدعبزإإو ثونايلاور ل ابايلوالىل اعتدت اان. فغكلإ لما لامن هالوُسرإبث نب اذامعةيفبسنزغا
 دريم ازعضس نونه ضي ةوفررك ذاهف هيلكوم كلماهنض باب لكطبهذ نعباب فل اهني ]كلة ضنل اكو |
 ذرلذانم ىلازمؤل ال ضداذا نعوفرمش فو ىلا تدق انلوق كلذ هربنا ورفاكلاو انما اهوثحو ةغاذخم ناؤلاب جابيدلا]

 هل م حر دي مير احم جاي نجمع ل ب دلفجانل ان يكاعاغ موطنمد لاو نوتيلا ةّشفلاد بنل لورا ةملكلاو كاملا جان هسابو هةموو نجي
 ىف اعتدلوق كل نؤرحال وداي اوال ار ةضفل |كهدل ابجونمافلخ بوئغور هلم ناول ابرزح ةلحنيعب سلا

 اثم ا طنش اذولرقتسا اذا ررعيرضا رز طزموإ إل باذافرزحاهيفرثرس|يواَولول حصد نمدو ازمه تولي
 كناكيفياضولاو ءاطضول انمبزمؤملامالغرل لوبن ءاياىلاهت شامل كب هينهمل هنانجكول اناا ايلعنذاثس نائل اف
 هامل ةمخزم ءاووع اهّجوز هيلع جذل اههش | لولب صان لونهن ءأز وحن !تجرزو هتكير| ل عاكتالت هللاملو ناذ

 جائاهسار طور نع ك سئ موف دجرتزلاو ولولا اوثوق ايل رجوُس م ةلح نوعبساهيلعو اهني اصر اهلوحوةلبقم

 اثوشاوبلا موتي ناوتهفدن [لر نننداذافرحا سوقا امهك]شولْوللاو توداي, نانا لكم بهذ ننال عن ايبِلعَو ةمللكلا

 ايلا ذل ماوعازم مازن [مسحر ادهن اًعَسِق لانى توكل نازتالخ بصنالتعت موي اذني شاك وايل لوم

 كد دزغص ول اهطس رح اثموقاب ئعيصتن ارب لما هلع ذان منع لانا الور غنمروتفل لضجيرتتاذ اة هلمالو
 ةنباينونهب كلمنا هيله انسي من تا فن كم اذنىلاوسقتم انت كيل انا نببح ءازوملا نادولجُش افدائتااهف

 هانانهناىليطعانل نذاتسا انج باوبايلكول انللملل نولوَمْضرن انجْن عاب لوا ىلا نوهئنيف ل اة ءازوحلاررنوجو زبد
 بلاد اعز تانج كن اغلا الد (لخانل اركتأحب هماعيف بجبل وق[ حنلل لموقف هضضن يل اذتس

 هنلحاتلا اوقيؤميلع مل ن ذا ناذولاس دوه | اون هني امل اجر ماس اتلاف ةمومل !راي إعن ايجي لوم

 كلج الغرض ل ةنائجملن الو نمد جال يول اذ ءاروحلا هتجوز موس ومن | ذو ا عدحال نذاتسا نإ عملظعب
 توقف مازجم املا مقل مهقضم ول نذاتسانش الد نوني ةرعل ابر مملسر اللمس فلا هموت لب|,ىلعن|لوققرمقلا
 1512: نوف هنوملعي ل ائمهناكبم موملعان هالو نونهب ميلسر الام فل هد ةمهعل طرا, عدابمئ السد نايل
 هم! ةلوخرل ابدكتل لل نزا اذا هيلكوم كلماهباوب از را[ لكلعو باب فلا اهلوزمرخلا ذي و سدا ل ىلع نول خرم
 د لحجز عابلاوزملالانسدهفوغلبض ل ائرهرمل باوبازعيائز عت ا ]كتل الخدج ل انمي كول اياب كل زكعتشا
 د ىلاخت لوق كل ذو ل اذ ةيالارخا ملاوكل الس ؤزمل لباوب انجري لكرم خيي نولخريدككالمل اون ات نو كلذ
 لسومكيلملا ناويكلا طف انللملاومنلاو ركل زمديفوُم انوش فو كلو ناري كاك مداممثيارغثياداذا (
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 ميعتلوةبن هماحلاورصاوعم- اذ امهب نورشابخف نانمب اخر ايلول ىلامت هنااه دعاءاروجركأ امربرص ثوص لس

 أ خنانضان مانت وتب مكبر لموض درو عانس. انين ؤل اتخيل انيول ضهر انقتستغاذام ||:
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 تكيلاوش كوخ ستمل كلل سل عاختم تليار )لف كءاذل ثيبحاو تكلل ث ضر رش د٠ ”لبلا انوش اهلج هدم لم

 كلنانيلازبرما الو لوئنلاهلشرر هناي هتانمصر اهرنمي زماني نموه تاسع ىزألا زقارونلاو ب خئذلاءامشلاذ ْ

 ةيرشم لس نوعبس هيمو زم هبال زنق تاب هن وشي ةنيعو تلو تيسر تل اهيا ددشيبملا
 مج هموطنععاك نلث*ناولايو نسا دلك ار هغب مدرب زلاو ثؤهالاو را, ؛للكم هضففاجرهزلاب |
 لدم تداذ انعرذاز ع اهبكس يبان يرعاءار خوعبس اهلوط هس نيعبس ءاددنماهاس خير نرش

 هئئاطر اهضابزاهيلع هنررخسف رس زلاو ثوار ررلااهنم هشفل اجهل ام امج اننا رام اهلا ظ
 الويزلا نحر نرع هتسرتهن يراك ؛رركلارانجلاماوأتلا هبل زسجوبا) معها ] ما بالف |

 نهبش اين اان نانمجلزمهلنوكل زمول اناراشجبل نذير د نون انجل اه هاذ او ل ثور املا هنجو رهن ةنججد
 تردامس اهل ناذ انما اناس لوهسن اداياازا هب ءاوعد اننا اهشسز ولا دارافاو ام تكتم من
 دلهلل الناس اهني منوع هللاتش مالت كلذ ميرم اول ءمهنم هبلط نوكتس لج نيونش ااهجمالخلا هيلا
 تريم لزم نونصن امنع كل ذيؤيعن نبل ال لمر هه ره انام نوعدزتساو لاذ ماخاب مالاس انه منبت
 ارنا لجل وام ذد ممل كلوا هلؤواماد مم عزا ش شل )ودم بالشلاو مانمطلااو أجا ظ
 كك نازل سمهشبال منة :نرركم م كولا ااا. مرش الملا بؤ 0
 ني اعزكم يملحيلاو الانا مجشرتلاو نودرارلانومداقلادورولاو مو دئلادقولا كش هب |
 أ اردت ال راطلفلاوبنسالا ولالا ضن اوكا هون اماما
 رمل اللا ةيلا_اخي كمماطخملو باب رلاوخعزا نصر يرحم شوكه لج جاب: وربك سال ا وازيرعم هنم
 | ىلإ سورملاءاده انزل رجلا دش رجل مص ناوجيال او مانزل ل بحناو هب داش كرجل لنمن [ومضو أم

 | هش جاد بكل بلكألااوزنصلا| نبش و ءاكحنالاو دشن كحل او كولا رصلاو عارمالااو جا زا |
 ثج انه ولا نوطغملاو ونهنلل اهنو لبس نيجبر اج ل بسعاكلأو نئزملاريسلاذكمزال ا ورهوجملاب نيزلسباصع
 دكه اجلس امراه ن نضال نسح ءافوسلاو بكل اي لذعلا ,ةلنكلا عرطبلا م انض هلي او برضا
 ثح يالي عله نبش ابعد نسكب نمتعص !١ عرار وجنت طاانتظواعتلا
 لاو هبلعمد ا! صن اذوس جرم ثعمم أنّي َءاو بانج يضاف نزرخ او عزف عا سليل ان تاذالا
 |يكلالض هن !ءانببطسو هلاو هبلع متن اإ ص هلل لوس كل تصو اكل تيصو «رارثو هشب اردن كناذ
 هن بع ذزم ةنبنا نجي اروس نال ويد سو هلاو هبله شد الصفن الور ثعمسرجترلازرجترلا هلل امد

 عاق ثلؤزمصال اورمضخال اورجال ادبوث ايلا اهينرش و ذذال اعلم ا اهطالمو ثووف نم هنو ةضيرم |

 اهو ضاكدض ع مكك يبول ان هنشلح انف كلذ ازجشن ناب نم همتلابمإب ؛نلدناهيااوبارالاث
 ْ هللامب بكإ] ناسو هلاوهبلععشارلص لد الوس خرعدسعمم ان اىنت دف وح كنع تاك أم ثلذ

 ريو ان نمش افر ككل باب اماورلؤلحال ءلر جنن فإن نعدحاو عاوصمر بعص بانني ربصل لم أب انما محلا رجلا
 ا "ايلا اكله ثلخل مله !نونبح هللا وي ربنبحو يد ماع امنج انه د بام رجس ناطاوصم اهئ انجب
 أ انهي لئالا ارب إم انوه .البث بمر دلا نمل .البت ام امد ماركالاو الكولا هئمظ ضل

 لف )زري مز يدحاو عارصم ءنمصرم دو برم بانو هو ءاذجاعزصامالاو ماططسالا كسانصلالاةءالبنلا |
 ظ ًاييكنللا هني. رتعال !رابلااتاططثب نتكلم ملغ !!لاطف بانر ناهز عرض عز دز شاعر
 وحس جااذاف هنيلاواخداذان للاتلجرب ثلث هب نرش اذ )جوزعهه ال ادونعارلاو مرولاخ هزاز هاهو

 | ةظضضيس اثم لعرب زكلالم اهمولوللااهنس دان ثاواث ربع تانم ايو نيج هن دعت
 هلاللجل نيم اعل طم ررؤنمرؤ اهتم كلور ضنج ويه ب اثنا ال نرتخار وش إ ين ركلص هتئاسلجرب ثلفاهتنرنتخ
 نان اسمو + من رماح ري هاذه اهطس وطه ثلث وانة نزف اللذ سل اني تلئرالالل نون الع تور
 اهيمزجزر كلم 00ه نيكو ك رمد وز دج زج انا ها ير لطول أمسح رحاب هز يلج
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 لاثاهول از انلنروناطروسل ناهد وسزع نرحتو فصلا ليو حتلنم فاكبانا ان كلف كلذ لعالم زب كد
 بيلباو اوريلعش المْسال وسر 2 ىئناانهىل انعولان ّس انلحد فدز تائ]جورَعْن املا رون 00

 ديزم هناا بو لافانهب نيتسؤل نعشاداناهشانلجر كدا فهر موبزم فوط غصن ءنطه ل امى! ءاصو ثنانانأل

 ! براثن كلو كدصل اماذهب نمؤمانأ كذ هضن بساسو اق مز ذاك انّدلاف بغيتمل عباه: او قمنا انهن ند صيوا

 ماوي لاركأ انه اهم ناس دق هنا اننظف ادهش ثلث قهشوب كد مثدحاو فخو جراولبز هالو ل عازر اب الود دس

 مالي يلا احولا اول جن الال ان .مافصل الط نع نول اش نر هنعمل ]سولار بلص ل صتركأد
 ايبا شاك ازجتليزف الحف كارل تلفن ترفل خف فاول جا ركييو ل اذ طبرغتل اورك باو طرت اورك اور

 نالمناتلش: كابل 07-5 بور او هماعمش سالَصَرِع ةتالادعشاؤنال اههزعدو مكيلع بجىذل اتلعفو ثددا

 ل لااذطودسيوضم عي ايمن اانا ادعو كنان كنب دهن عدوتس لاثلاءان

 كا ياهو دولا يل ب انمالب شل رفسب وابل كرجل ميز الملا لماكن ع «ناذاكراث

 يامن اهنالو"لابل وكت اورعشلا ورضي احلام اودالافيضا امنا وسل لفدعب مآلكل ازال ل الاباو سلا شرفت
 نيصهرلالار جرا عضرال بودل ئكمامتاءالبل انا البل لما نزيل خال ارمْلخ ثيل |املو ل امن اكلت زاها

 اهلهيي مناد اذ ناالاهتحلامل خدي انبرجالازيلذ ءالبل ال عويصْن متن وا بلت شو ءايل والاد ءاننبالاكب ونا

 داني رم اا ضرعذ نإ حر ىودصل لوز ىلع ؤشو ىد لئن واجا ىااططنبوتفلكد الابل اند درع لد ان نم
 ملاظةداد لظهذلا افص عل متوفإثن منتي تلح نان ان نارلسورل اريل[ يوَتلازعسايعنازع
 ناكؤ َناكو هيلا ةراشاكا د حنون ايامي دب وان نمره طعراوصلا وام ط نيرط إم لعاب كل اثو ثءطرزيفصل لع
 ومو ةلميلا ارلاو يحباب ار عجاؤفيد از نفل ن وخال[ نص عتب ككل ضءدانهنيب عمجز,ل دب ضل اضمن
 بصعلاواهولخل اوكراد|يلكر ومالا ثادق |ئ اود ان داود دون هن الانبا لاثد دس و برام انجل
 وقصنمر رصموهو كفناماوجي اى ةياتل اذ لاذاخيل ايفل ينل يركن لقول ما اذا ةروماذ نآلف برات لمد

 النزاكا ل<بوصنسوهو :عردلااوضقموادعدمماسولاو ةجرشلا ضيا خلاد ديكآنلل هركترايلااوخناءارم لعب
 ودبل! :لخلم باي تاوبا هامان ا لحل لح نيتسقل ار ساوسم اثينا همي تدوس ىديدرعتم

 طارصل عاف قاو ل ازاالفانوميو انسي اهنعلخلي باؤباةسخو نون اّضلاو ءانهشل اهنا هنوف صلاد

 كتوعد ْتِبِيِجادَم ملا نانطبّرم ءارنلا اذان اًينَدل اداد ىخالوازمد ىراصنائجهوتيشاسبرلونا اوعدا

 نءافلازيعبس ف .لوقو| ]عش ىنراحن براحو فوعشو ىنالوننمو ىتعبش نيل جر لكم فشلو كنه يش ل ثعفش د ١

 'دبلا] ها اضِجيزمةَرذ ل امس هبلذ ذ نكيرلو هسا ة1.0 الن ادهن ممن ا تل اوبس هم خلو بانو إيراد هنسج | ٠

 بالم أكة نسناس ةينس اقنع كرا ةناةنملاداايلع اعشاب اوتسح لالا رعد
 انقاطتلوتلاو_مئلاهن طيات ننتج لان دا تجعل لاِلعشاانلاس لا فرن نيني ار
 2مل لبا وزالا) اثةرهطم جاهزا اهفمين] جزع الوز عال ءَقداشل لمسح ابا اًهنمعيخانةزالا نانجأ

 متاع ادصاباتلاّسلاةنبعانبتلاهىنازيمانبن يتحرر نلازعد ازمة عأكنادج لوز ضب ناللا
 نمزج وكل اور وكل ازحجب انمجغ تحب ذر هنارخ نارلتن ذل عم ادعو ال امنيا حشاك الجال جل الوتزع

 كلفنا, نيمعجرخا تين :دملذ لق الكتاب ان ىداؤجرمتل انللذةذانجطم متعيشو اص واكالزانم يلعرثرعل الب ا

 |امدمادتول الزان انالن كلزيونعيامانلرخشا! كاز حال لجل ا اماذ انا تح ثايخز هضم اعل وت كلذ رهنلا|

 أ هتملإؤنال انا امش ادع فاز عويس اعزب نعوب عيل ازا زعل ازعتجم أكد لغز رخو ن ونصف |

 ا 0 !

 ا
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 [ مالتلا مع مهرالارمهربالوصت لامن زك رمت فل اهذ ءازغص ةددرعبنالا,ثلاش لمد مملع شار ستم
 جنسس زل ءلكشا] يال لات لعش ادعي نعد كم ونلا بسمات
 املالن حارا ماو ةرخال انوار ال ةدانمل ازم هج ناك يداي تل ارفنمحارتس أح لاشل ادبعلاف يتسم ما هنم

 كيولنلازعرحانلبعزعتم اك يموت ناكل لضرالاد ءلماوسداوب يل ناظفحي نازل اءاكل م.م يغسل
 انزال تبا طمالع ليطلب انتل زهاشسلا (تاَحْس ادكعي رول اللام
 ©0اانلا ان. اننا نيب دال بل أب ةز.لوا واضح ةريدنسهبلا دف لجالاينا
 اماه دسار عضوين ذة بناث اراخالا ذة راش الا لضم د فو مونلا ذه هضنن ات الاكريئزأ اذيطللا
 ( ضالاةرنبلاوجلاذيننلطلا) اكددلامذهذيل اه نال اًيوثكح نعم ناذودلان لاح ىف ال انجزماهلا نتن زع

 أ كمال هلام جزع دقمسز موش ييفإ الزاب ه ملا كي دلوني نال ةأشنل اراولإلَم ناني حسن
 عيش انا نلالمتداّسلالاث لو ثلا واذ اناني زماني نيكل نيكسلادقلازمنينجلا جواك.
 ١ كيال باو ذر انطذ الكت لوضمدن ل أيمب نيش اهنرعطت نادودل عانس ويمرح تفرالا ا نساظع عز
 | موبكلشلا لعمال مََسيلئلَعس[َلَسْط الو دل ئضرهندابمل ال [عان اخي باك ضمو يار اكرم

 هلادبعينازعو مال لس نش ادصزعتحن عن وزمكحل اني مزما ب انصاضمئعت عزت لع اكاضراتداممالإ
 و هباجاهءاعدفل بحي ناهال ان اكورلشلا امهم كت ن جرت لالشلا هيلع سنى نع نال نشل اع أ
 م كتر | انوا ةزالجنح كسا بماي كل اًهايتلاف ككائوسوفاببرال لاغتويييزانيلل اير زميل ييخ
 <.ةةنن |. لماوء وغلق نطل فيجد ةنإلا نك أيمب قمل داذغ كتف تؤلاةزازعزدوغمد انتل دبس ناسي

 + | | ءاككاببز نعنإطلاعدإءازعهيبازموم اك ملدا دارا ذا يالنل لاثلارلاخ ف ثتقمامايضتلاءذه
 | دلشا اء كولمدالد اذ ةدائمل ان كو نيدصتماوناك] شل لوب كوامدالو |زمهّيض نال انت لاو لازع

 | لاول هسرالانمنعيكيرنيل ىف يل ءاطس م رطل ارهظ لعرب قباورضاوُر تيل دال اذ نوصي
 شاول مند ناش اعد: دبدنإ بذلة ايد
 طف يونكرامتناش م يبؤكو كل توييال ىلا الل غلاماذلاعيدبلاو د لانيريلدايااننا
 | للا ءرصباصخاش زغب ارت /زرااسا ع ضفني ة وفل كارل ضيم لجهربقلانلل ذزم جز لام كثد دعب تيل اذه اذن |
 و ةعتلىربه ف تكمدشل ميلان نول امطثدجد فكل نلت انوعدال اض كرت لركوب ان ملناش
 ةساوإط فب طعام سموبث ماو اف ئتلجزم ثوم اعط ةرارم جالو بيكو نوللاول ا ةعيره ذابت نس يمتد |
 اهطهمىسب اًصخاش امزن نجزغ هنح ينبح وخدر ىلا افع ةبزت عج جرن إيش اس عمدا نكلوال ل اف ديل

 هباقدرتإ) لاذ اسوف هنلجو ةّيدذ هيف ول غس (ل أي مب حار كل ذل ضب نعال ابوصملا
 نضمن ل عنب ةازعل اله نيدحارع اذن اثعدحانبذ جزع بون بيب عاردالاعامالاو
 ولِسِهرَحلاايلمولَس إم هوان اوتل لسور ايامه إل مولا زويل لاجل التل لش ادع يفازعماذد
 مياس |] الون كرات لاط ناش اد! لت ل طلع ن يشمل ران لع دان ءوطسوناذاف نسب لسن ١
 وم يب هبلذ ان هجخدجول فز مؤشولو ةمحراخلا ضو ماكي اعيناكواثل اذ نين حب طن خيجا يشف
 مكى وهبواعتسى لزضقنف كلتاي ك خلك راب ث لطراتلايلعن يلح هل نان ذأ تلة دببس فازات
 انهجؤيمنلا نماطلاو ةرجدسلولاوراثلازمّيتحاامزكووفلاودايرل رح ارم عض نئحه حان جيضاذابألا
 | +انازعبؤتسزعسودحزجوكل اءوروربط مر لَعَدداَصلا تدمع ن اا عدد تلا مهين حلا عوتلل |
 6007, | ٠ مهواثل مادا جون ائرابم ل طد انتة من ندا .تاالالث لل لومي زمر دسز بىشلابما ص نويبع
 ا | |[ ديالاندانجاي خدع هارد دايذن ضان اقاادتا ذل امهِلعي ا رلمزصو ةرسلا طعن لا نن
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 اهرلل] 1000 اكك2 ض مس وا مهشعب ءاطدالاول وأو ل جدّرعلاةو

 0 الاون اذ او مرام كين

 اة فصنلا|ولذ ةدحاز ئناكناعشل نام اذلث هاذ نيتنثا نوف دان نكان نيالا رش كتل ركدال ايكو | ذأ 2
 ًأضعاهتالفت :) ١ناكنان كفلاهمالف ابل ثدكحدلو را نكيرل نائدلو ل نا ناعلئات شدتل اءؤنهدح انك 1

 لسزركار كلو ناك انادظ رم ةضيرفامذنركل برغم نور مالو أنماوركذ اب ايدو أ اهبى موب ةّصو لعدم
 مارال ازهلو ندد اهبنيسوب ةتصودس ْنمكرنام عبرلاركلم دلو نهل ناكن ان دلو هلك ناركحاوذاذرئان |

 مهرة مارا ذل الكش دول جر نانا ادنيدو اهب نوت ةّيسو دكر فلز ماخملرركآن اكن امدل ركاز كر نا

 ص راض مع نيدرا اذ وصوب هصو سين مئلشل او ءاهش اشم كلذ زكا اوناكنان سيدتلا امهم دساو كلف ثخاواغا

 زا فستان كا مدام ني كله را نالالكلا ذكي الل كنت اعلي شاوظطازم

 ةيينيثنالاظعلخ كلا: ءاسضداءاجر ةوخلازاكتناد كنا ناثلةلامهيلف نيش ناكن ان دلو اهل نكيرل نااهنرب
 يتلق قم انناكد اذ نمل اننخ نادر تل ايحا ركون عذراكح وك ىلانتلاذد لعين ]كبل ادارأضت نارك
 نيكانناد واني طويلا اواراهل ضلوا 150 برؤل اع بزنسلاز تيد قال مكندازم

 اتنرلغي ى اتي حلالا ءابلوا نم ماسالا 01! !را(ل أي انرزعمالوق ملا واوفو هس هوفر

 جالا نينيؤل ازمدل ماطر نقف ل توتلزمان ناذلال الجبانة ازماظد نطيالاونانلاول مز

 دففواراوعول انزسصو ى لاف ّرعم ىايةركيلاؤمداندالاضعب ور كتاخدصاركت يلد هواش او ىلوال ةلصوا ماخيرالا
 ناردار اي يخنمهناؤسطلازم انزال انباتاًموطفماض ور غمار كو اكورملاذاكل بلم ىا كنا مل دب لدا مدا ذح

 كيب صْننلفوالا] الكت روب ثرالازمل اًهطالا واغسل انائيرعنم ةّيلم !هلافسن غن در قناوا كو ناكر اوس الر اولا
 لوطلازمل اءهتج ن عسير عادل اداكو دونر يفرج يزيل اف ثرعضوشدوللاو ثراؤلإ| ولولا الكلوي

 ناار ايخال اى اذكنخ بال اوال ا بال از رخال ةيالا ذو ةضاخ مالا زم اؤخالاد ةوخالا انهار
 نإلمارس إيران ىدس هَل افارث اثم يشخ ى اون ملاول لسفخركل اذ او طحت ناباولضت نام اركاولضت

 0 ماهل زعل انسقن اذل ضنا آرفل اكسال رطم ارفلاذ نيتيبل اركحن سرا هن انعم ان إم تاشرا اوذخاي

 لا اهجاو سيلان داذسالا لكتلة لشلا م اثيبْل اله ازين دتضربضالا انلئاهلع

 ةيطلانالا ارنا > مانهو كالو وهلم ها تباطل مين فالطعإ مزمل ! نيل ممم هوعمساب لع

 الا: لطربلع ثهن دهن نيت اكعل نزلا ز عزي ادحاونالو م خنياملا ذ نوال هوايا اهنا
 لال زيزب ماقيل كذا. نال ف ناخبا اناس نست
 تااذ ناكل امل حاولا ناك اكاًساي موق لا علنجاب مول أنين انودال نيشلنل ]محام | امناد

 هّملاَنا انلطن كلذ ة ول نيد تيسير وةيافرل اديشن اي موق اهون هلا ةدحاولا نوفا ن |طاليند

 لق ناس دهر نينلذل اينيش انك نوكم نان ايلا ان هزرتكاو نائلعل نين اكان نائل |ريشن الا لنج امج

 تال ثاوخاكاو نائل اِلَع مقيامتااندنويشنلات ماوس نعكرذ انصخاذا ماودك جنا !ركس لي لاو هلكءل هج

 طضداذاندحاو مسالا الخ أمالول نرئخاكاو نيئنبلاو قبل لَو لد اقرلع انا يسيل نيجوتزل اد نبال زم دحلط

 دولاب لا ذذ نولي وذل طا تل ميل راب اف كلؤزتتديد كلذ راسل ا هد ىوتس نمت

 مهسلقد هيولههراشتم قرخاو ورع ةضقملاداذح انسان ول امفنالكر راطاءاقعيماهضين يلا لورعلا
 هناياذ نسم دمبالاراكت الا هزطيرف ناورسل رنا عنياراكتا ع دراشال طوب قع اتق عد تراتلاءممراطمت ا 0
 متت تاعلا عم د طعم : / 1
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 الجن اهذ 51 ربو ملم مم مين 2 , 0:

 كاس نضذ طل ناد بل كرا: ساهل فران ميلاف وت ناز ارئاف ناله
 يلتطط موندب فها تنل م منب ناكر مري ازلادربامن اهم اهل لَكَ اثدازاذا اماداههجر للعجن هلا
 < 0 داثجونا> نوط مالو ركللا ةصع ىلدالضافل !نوطمض ب يشعتلاب هد نولوقب نول اهل اوان اوس لَع ثعمجاو

 0 إن نكي اا دلانكء يشمل افاد عدمب ملم ابر ثيكو ذا دانت مس اؤمنجيرفا كناكذ

 2-2 شيلا: داراز نال ائاهس ]كرا امقيرملانكبلطل ل جااجنالال اينر.|مادنا ام كزتش يأ
 س0 - 1 ريغتانلشالواعةوبلا اثعاب مايقلاَد تزال بلطانادارشبلااعابطىل محا نالركزل ادار امنا تالا هكرل/لماش

 + ( امدّجإتالا اهنانراهندرافينضتاورولا اضياا» لست ارانعش ناللجإم ثرالاؤمعشناكراوانت لاذ نووصتمأ

 زم ي ١ ' متلاطءاثل نابت لاا مناوانط ثودامشاورخال اثرباكل ان انك مضي اهدد ىف العالم اضوُمممأ

 نمنح 4 + | نلاةتانباثنيديزنعراج نيكه زعل ايل سم مازع كيش زمن اهطل نبارك ناب ذهتلاواكلا ةمأ

 ديبي امرازاا بلغ + ٠ | دةرانؤراث امرنا ىلعتىوبلاثيزلا فدان انه رلاشدوبن ايام اجئاءاف ب
 :ئاتباا مساءا ااعت | ١ ناب كسوزماهنانضي فل اهات امنيا ضد مهدي صف نمن ارهيالم ضرما ذ نانالل فل نكح 1

 لافازان دبه بمن | ١ 0 ضو ن نيالا اك هئامل لوْعَسَكوعْلال اطبا كيما, تر وتبادسوسنم
 طراد[ ع تسيل نإ للان مدد دس لمجئىذل نال شلل ذعج باز ععراسنالا مهفازعنإ رعاس إم

 وكفر عدا هزمت | . ب( ادوغصلا اهنالثلإذ .يسش امها امزتلا م 00 1
 0 1 1 انشا: نالها اوك ولاد داس لع هضرفأكم

 لي دارج نا د || اهسلب الخ ثداندثداز ناداهناءاسِفةَتسزوجال ان 5

 0 "| ليج فاجن انيزو دوب بي نهعديبلاةديازولع 102سم هنيدي حج«

 0 د ال | تقلا كرسل نزدتسزوجربل اك لاظزكاواطادااداطت تركو ح اند سامبا تاللودكج بالشام أ
 0 م . ةعانم كي هت اههجد ندوستولا تيل علو تنال ماهسلا ناسي اخر ههوضح ذا ناوي اناولَص أ

 ل ا ضاع ةاعادجولا نيب تحال نالت ونوال ناتج ازموتوازمأ
 0 كه دوزاع ديلا لم أكه يذايازعة نع اكرم غتمسسد اكاذا هل ةضيرفال ثاؤخال او ثاثلا ن١
 عير نيت ريع هيبينزعدسم اك ةنس زكا نيكل لوالي, الو كيع ةرانولا: لنضارة
 0 مهرج ع | مةلانإلنلا هونج ازعوثدح نيعابركمناةراذرا لان دس ل مزمن يع نيرو تي نغ

 :تانيرسسالانا | ٠ ملح ايهله هيل او هثلادكعيزعانباصانزيب نالاخا هيون اناذط.ل اضم ةنسبزمؤككن وكيل دك لوخنال
 .ةدالدزع جاذهرلجزعدي د حريزعزعدحازعهنعاك ونال هال لاي ضكج نازح ةمئدالازعت 5

 ذيبال ناهس يسب مهسا ةميد اوم افالم نضيف! ضع فل افشل امهكئلعش اد ايا جسونلمالا
 قجزعزاتازع لازم هسزع :ذعلا أك ةنسن م دز نازعالضف ةنسنادا غل علال ة مدا وانك
 ةلاعوب لع خل نيب از عن ابار حاشولازعن انمالا أك موسا ةنسيزيركانوككال ماهسل نا شن, اهرب يل ازع
 نيبهزخزعناوفصزعنابتلا أك هساة نسم نكاد قد ازمواق نخززمزكان اكن تن ياه فيت راتلالط
 ' |ملامثاهِلَم لومبالو كلذ عدي زبالممساة سن عضيإمل ال صان انتل يلَعش ادع فا زعركزج ]جم ازع يلقي

 ةدانذزإلاود وراي ل يضفلاوةعزع ةزنذانازعزمت) اهكحن روب بسن باكل فاو ركذ نيذلا ماهتل الهال كلذ

 . ذل لانج ايا فجوبا ازا لاخر ها عشنم بسب لوضال اها ناري زم
 نيلجزجو بعز“ بي لوتسال ماها نا اهناذاف « دبي لالي عطخآسوملاثميلع ”َِإ]َسْشالْوِسرءالماوه

 ١ هدفسس سل

 6رلوأ» 0 10 0
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 1 ا نر فس لل م
 ليضع ناذ نتن فعلا و باقانس نلوم مايل ناري اد دعر نعال اند بصب ةنس نالوهنال ءاؤسلا
 ااننامعاكوبادؤلم ندع ؤئدحسلاىراجنالابل اونا ءافد د بسب لحسن رهبان نوقتمئ عب دئعن لب رعت
 هبملاةةبتع نيش اد هاديبعزع ىمزل اهثدح ل افؤشماني تعني وثدح ل ثنا مهران بوي ووشدع
 انشلا ]جاد دع باغ م محا زل نانوَرامنملاش ان اجسسابعنال امر اول اذني هل | ؟؟ ضعف انعزاملا

 لاطانلوزرهساعلااباب كرتمبللزسوازيزفؤرل لاشن كشل ا عضودنيثل ان, ابهذ دق نائثصنل نان هذ اثاث افصنو
 اًئيشدجا انيورا كءاودشا مدقركمأ ىردا اه اولاذاضعب اهضعن عفد حضي ازغل اء دمع كتل | بام انرعل امير غلا

 ملقزممدثول شاباوةضيزتل الوعز يلع خداس وح قجعذ ]كلل خد|صشحم ايام انهو كيلعمضا نازمعسواوُم
 ىلاالاةِضْرِؤزعشا اهطمهيرل ةضيز: ]كل اًطنرخ اهباد مردف اهماو سو زير غزل ل اف ةضرذ كاان هل ارخإ زمرد هلل
 مليجوزلاف مجول اًماكرخاوتل اناا نفوتبانالا اهل كول اهميفزعكاذاذ نررفزكت تنارخا امامادش امد اساذهف ةضوف
 اان/ةل امل انراض هنع كل اذاذافعبرلا اهل. ّرلاوئش هنع هلي زالك عن لاى امجر نعم 'بلعلداذاخ فشلا
 ةضيرنر اولا اماومشا ملقوْلرجبإ فلا نهي ش هنعاهليزنالدل الار اض هنع كاز اذان كلثل اهل ءالاو يس هنع
 مدد عسا اذ افرول انا: ةوتب مالا اًهلكيرل كلذ ع ضير لزهتل اذا نان نامل شل او فشلا اهل ثاوخالاو ناثبلا
 ىنش ناتاعشاضؤفؤرل لاطفرل شالا ئنن ويف نانزازل ناكئو تب نانالماكمقجوطعان هللا عدتامباهزخأ امد
 ىعنللغاامهشفإ او قماف عرولا وما ناكل دع اما همدقيم با شاد ىرعزل الاف هنيم ل اظترمعلعىارلا اذهب
 تراك نال ىذحو بائاقاد باخ ا نانو دب ن يجول ربع دب عمردقينل اذ يهب نائثا املا ة ساحب
 ةوخالاد كول ازمة دائرلا 60نينل | ءناشتعل !لهريامنان لوعل !ّتلثنائدرا اذا دان ل ان ل ان هذا [رعمشلشلا

 هلعدلمجت غضا نإ بيينعر كح أك انش م وطعم اف نونمتنال هاذ ماك زم ةوخالاد جل اماد باكانع
 ما ثراولمإيبجلعن دلاولالخداها ناوين فانا عجة ثالاول اس نع نوثوم نيهان عزعلا
 دايز ازع ةريخلازنالع هسبزجلع بمد كك ماو عت ازمانهصقين لة جوزلاو جقزل ال خدا ثسدسل زمان هصقن
 هئلثلا بيب أكةاملاو جيتزلاناذلاولاثبلاةيروضتميلعلخربالا دال اث تلاع ادي رع فزع
 نساده قيمر طي غل لص عيجل هنئوبال العراك اكتمل اذ ثان لاه ذصجي ل: لجو نعازمل ليان عش سد درع
 ملال وفصول ازعلج نع ويغوذ | ازعدارس از عوس عنب بسب نمزج دداز فاز علهسُئ علل كن فناو حرا
 رلاذا ايش فصنل ازمصتمنبال جوزلا ناو حد ذوأ جوذالا ةننالاعمالو ننالا عم "و بالكأ اعملو ماك عمت هربا اق

 هوس متملا كما ةارمللو رلاٍسوَرللف دلو انهعم ناكاذاندلد نكي اذا انش مول !زمتجو زل اص الو هلو نكي
 ءاناواهمالجلاكاذالاثةرافذ ع جاند ل يجز عوطرنلارعولبعزبلبسس نعد مول زل زعم باز ع عج ىلنزلازع
 بال مالو مالا عم ثريا زل الكل  ةرركيتي مش | هباتكى هه | تجد رتل ذ تجدالازمادحاؤ كرا ذاذ هاو هنباوأ

 فدملاديول انش اهئعزعن اذا نلضنلا بس كي جدذوا جز عش !ءتلخدحا ةنبالاع مالت نبالاعمالد |
 مالا باز: عزة ربل .عببازعن السن ثيل وشم وب ىف رحانس وكل سافل ايئازمنايفس حام
 نيل ف صنة هس عترلاو ناموس كاثلادموساةثلئفشنلاو منار تدان اشلشل مسا تمني شيارتلالوقي نكن

 دع جيوزلادازالاو ةوحالاو هذول الا ئلشل ازعاج اول وجدل انااا اكادلول عشرا مه عادا ذل 0 هال ٍ 0 هرقل زا“ قال ع
 ةيخالادا لود اوس هنن هف كلذ نودواا همدان ناهزثلازصتفسضالو عت | ار ادن لك درا رعصتناكو شصنلا 1 را | 1 ١

 لهقنةيدلاودللادلول الانلشل نعيم جل قنالا كلل ءاؤت ديد ش يسد كلازءنوستن الد تشل مكانس طرق”. رن
 ةوخالاشيبزيلد هم تاخلاطفا: ل عييجتب اذه ةزضنل ل نديتفلاةبئذهتلاو لانك أي تال ازرانم
 لاا هيسنلاؤلاثو ثا ازعمالاّرم ةوخالا رجيم اكان دايس دذول عرج اربد ئيش دولهم ثاخالا
 | ايتجاناذلاذ مالفوتادغ هئتالاوركتلا فخري دلو نارا فلق دل اذى اك نيد اذ ليوا ودل او لاا ايات

 مك د مي ع هج د يا ترد ع و همت 6٠ ءروك
 1 ا ل يا ير

 + حا مخ دج هيج 2 - 1 < زويا ١ ا

 يي 231 و ا ااا راع د لي يعم هج الل لل
 1_1 2 1 يت ل و



 باف اهمج نسج اش اماسدتو(9ازوبالادسا غدا هنمدما لكل ول لبيع الوم بالا عم|
 كثمأب نازح خاواطدااماناانلا» هللا امام اقو مالا هلا لادحاو نايفالاحنيلاوللةيسول لاما
 : منعنتلااك بيم ال ابكى دالك دخن كوالا
 كلنياياو ننباز, نخلي ىماتل ال اثراتل ا لَمرنج وز واكل البز نمزلانمنب م انهزم دازعسلا بيبعاءيبج
 نال م كمال بخ عنب ىو انابال ل وخاو لام كابل كايخأزءنلب ىلدانا أو كيل ل وخاد لاث كابخ/ ريتا لدا

 .ايله مامي ز عت باخ نطعو ل كاع ننلب ىلدانل يسر عنلبخ زبادى اثات ابخ زب |نمتلب ف دال ماو كيمازن كاب ا
 دالداب! انطنمتابىلدا هبال كيب اوخانا عدل اذ هينا كاس خان نءكب ىلوا جنو هس انعكاس | خان عزم كب

 أ ازعالبامي زينل ماا ناحل نأ ككهيبل كمال نازمتاب هادا هياز عتب خانلع نبال

 راد زاقرملازءانل مجلد لوغي لعام بانهم ا :راذذنعركينبازع دال بتي نعد حازع
 اهلا ل اجل ازميل امه تانسل مالو اهلا ءابلو[نسيرماو ثزاوملا ذل ماشرإلا اولواعال ف بونعامن ال6نوب ماكاو

 نايا نطرح احاول ان وتب لاضد كن ذنب اماتنوتشل عل ءباءاب هدا أي
 نمت لاونانمزب نعدجج اك هيلا ايان ين انشاكل .هننالاببذ ما ناذلاولاب كر لصتاو
 : لكن للم باك نال انراتلا هيلع سادي ازعز ا زعدارن بسم ًميجدحازعز دهس
 افون داهزعدإلا تاك هنم كيل رقاق نوكي نال رجم ذلا ملال ارممحرىذ

 حاره ةضرم لت هشرا اذنطكاذال او انام نينسْولاألان اتلالعش اهات ابل ادع يلارعيل خنين ام اسرع

 0 0م مال ' رع ا 4 .زن قياس تيتو زعم دارزع بيراك, نضرف ظترعانمةينحل نايس

 انامل الاشن ل اناثستل اع مابالانللث جاذد ييدستس با منسا
 بعام ماعز كونا لاخ هممت !ططماو ةبضعلا حرطو لاهي اثرورشاامْمَعل اذ حوت ثا امىرتامزوكم

 ليل ان بو . مك بااةزاااب ةلنسلاو باكل ونقول لوف ظ

 ١ . هال مهلوس عوسمش هي ييسر

 ا كيلا ارا( ايمب هب هثدس لنرهشناةتسوارهشا ندا فل خاد احل مسانالاثمرحل اال تلاو
 | د نماوزموكلايايضان ناك ةبك ازعناكو ل سمج خاوُم جاذد نب جونو هل ماغواهربز و ىليعنيوسومورفبأا ا
 ههععال ائناهن اهباَسَمْلْل اظبابداذاشاكدماذا كرنب ل افهم امال لال ءاخا لاسر ناب ماضل الو نع
 ار ء راك كرل اصنع هنانيوح هملظو ةزجا خلل طل اا بعزيسسانملا» دي داداو ءاظعالاةْرَْتلا دوت اْشدَنع

 لئلا !تامنل ابل ازال خالا و ناضمردصمو ا ضال ضامادّص السد عش ةرُسعل لوهان ]رهن إطعرمازل انا
 ريك ل تاج هديدبو همي مج صم ْ

 أكل اهبل[ يضَعْيلَع كتدم أو لطابنا له جوئازهادالدالة نانو تضرب شد اادأ
 ياليل الب نك اذن كمل كتل نرش ياني! ادارمز ادع, ويرعدإ نزعه سرع لع
 لشن د يحتك



 لفارس ىلالا نايم ضب كم لان نيس جل اذخايىادس وأم وسن ب: فركشلا ةنيكسلا 4 مالنا ءاجومل لا
 كني يتلا موس ة|لا لس كلان لاني لحئلذ ماو هل وانس الود اهجا هبل عشبة ةراناللايرعلا

 | هيلهزعاب ا كذهنلال ان ل |نونغلا لعن يؤضطسازعش دبع ل ازيد قلع |ككةيدل اذان نب ,ةلقعلاث أب ب

 اجليلعنل اانا الانين اتحاد اسهسدخان يتلا ةبكتل ةاملال يانا
 نوعان الع شادكءابالاماشوعل !فازبان لل ةناكدبوضي كاشف اج اططتلذامناةلقعم هيلع الو اتفنالو

 نائاذا لحاواثم باوك اواشوعل لل |نراةلئثك هذ ملغ تلال موا لضان بارجت ا انهبدياجاتةلخسا

 ا ملال مول ساو بول اول عسل صفا لوسر) ارسم /وانواوانط اير جانانزحالاك جادحاذ ةلشسل وعم

 لجترللو دحافمهساهلئ يمضلا لال اباء لوحال ناعنل اني قيخ ل اثانوعلاادلزباز مانع نعيم جمل ازيا كيو اًمهلضف
 داهجالو فعال ةلئاغ اير لان الانا تلال ابعلالكلذ نكن لان نامه سو موتا
 نائمين عىلا اننا ليك يبوس اهل دن انهسرل لعب كلذ رعت العاز دافور ءائشادعد
 ىلع لاكش ناخ ل'جواذا ةامل اال ثيم از اهيل عمي ان ضاع ءالعا ةلح هلي انس بازجز منكايف

 هيل نجا ان]كرلا لاي ذئنالا نالنكشنالا طل شوكرلا ءاطعا ذ ىرخا ةلعد كر لمين! فو كلانلف

 للالوق كلذ كلذل لجل اَمرفوفوجاث 0000 ةاالع تلوين لع الون نا
 ا تالايدهت ني ملام ابق ضببالعم فمش الضام ءانتلا عن وماوحل اهيل َلَجدَرع
 هابعو هتالجعيلال كلذ ل كنائس شادن عكبن ازعديلول رسما ر عزب لان, نادح بين كي ىلسب كلاذكم

 فيمرعفوكل م الع ىلانب عرب قاذشل زم جل جب لاكن يشنالا ظل ثوكدلل تالا انصر لطىال للم
 هللا فيكل كذغ للعم ارجاباذل املا هبازعرلاس ني هزعينز نينيشلا ع عوفلا نزعت
 دق ةحّوشعو امد انين زكا ه بح شع ان كناك نجما ةاوحد مدا اهلكا و اناا ذالل غنيا تم

 كبمأي و جابتحاا ذاب يلد كالا ةدائذ نالكلذ دن ألم نيالا ظلشيكرلل ثلإلا اكل نلذانساؤح

 نينبتلفد )يتلا نللهاذإل انتل دلع شادجتيازعززرعدانز عسير زعل[ 5 يكل ا عرمان

 ثامجئاش انبدحدب ثدح نافل[ رب مايربكاللذ ثذح دبش دح نا صعودا عيدلاو فيلر اريكاللف

 تازعهثلثلا ب ب أكل الارك( ةينان اناا نوك نإ ]| و نيفابل نسل از هئام منموبكاللب هيما بة ركالا

 عيالنا اع امدرمان يلا ازبار |
 هاللعوازهبو ْنَعربعِفانبازعن اذان نلضغلا بي بدع هنذازبازعرع كاذبا زعن ابو .زياتنلا اك

 اهكينازغقولا سنع ةّعلا اك دددت انو هفصصم ورضيت هند زيكا: اماذال ارحل لع 2
 الو كو هنلحاز رطحرو هنكور نصح د هاخم دغر اماذات اني الَعش ادبع ازهر عونيعزدازح
 لجلال يلامس ال ونكسملل ل ايار يرسل( أي بروكتلزوركاللغةنزبككلاناكتات« دلو
 ذالجلاناشلا اهئيلعإف دحازعر نيت ]يضخ ورك لعو ةراذذ نعد ذانبازجونجعنيداثذ نبت رعلاّسانيازع
 ١ هس ووس ناصح انمركالوهفن اا وناكن اذ هنيالوهفاساللسوا افيسكو
 ١ ايل نلاو فيتم هنال نان ناماناتلالافح فيت لن هيب عاش بز ملا شوي لهل رمش العشار عاتل الا

 قرف زعداج كي هوطعتساب ذل تاكد ءوبانؤهماطلاداطان ادت اذذكت وه ليلا زعل أس يئلج با
 نبا ن سابعا ولم اهادسعني عز عدنعا سب كثر ”اذااذاتل الاثر تلا لحش اد ئع يف !زعريطس فارع

 كال انشا ايصال ذاند كدي لسا قبل تا روكا اءلالَع جزع سوار ةدادز نش ادب وكي

 ريكا لاني قحا ايهتان كماماع ناكل اذ ناكاف تلذ ةضدال شه نيكول هنا اما ةب ناملعال هنجزنك[رهل ن اكرازهلا



 يح سس ماب ب بوبا

 نينينجل لانش انفتىف همالومقن دو هل طبت بلال نادل زعل مج خذي داهيل انآ, فيكاهاه باهل مدان
 م لع ناز ونمي همم ماليش انعدم بممغا ازعل تن |يرمخل نابت اسنملانطابسا
 اذوماااص ىارن اطسشلان اب هما ملرخاتن انقذ ورم اذ ءالطبالا لا هبسنيالوميد لعبت سلال امل اذ ةرييسبا
 نك ميولإ ا ومسام ادم خوُم وش للاوغتالنهلل رظناو ما مالاصب هنسراص []جوز عش ا نايرساعلرث اضق ىف هم هتبالد ا

 تلالمادنعريكلا اهوا دومالاز هل املا ءةهجز بد وكل انهض يكل مصلخا امماَدِف 0
 كفي نمدئانلا تب اك ل لول ابي كم أون غنت دانكن ظ

 ل نير در ترلامِلَعِشإسْ السر ملا فحل

 : اسال كلا ةنل عيوننا زيزي الزعم بيك كم
 !ْ يهبل نان فرلو كيب ء انشد ووطن طفلتلاو طش [] سالو ثمنا

 و اة نليةذجب انهن دانه نلزماايا ونس زيطزلا 4و طاقساد نيب انااا
 مينا زاكانورشلا هَةطاناا.ندوالو طال اسلام اش ] لص الوُد ثددامشا ال
 تاثإ'مذال دانه ل [يمب هث ابا ىوامميطسبماخمال وداد لان دنيذرنجوضقناالا نبغم علما
 ا ذا ةدنم تيسر لم يسرب مدع مس |

 5 0و ل
 لَه رع | هل ازعة دع مساثل زعير حلا بسب نعد حازعت عا ثنبلل لالا اثءاطاكهننبا كتدأ
 هلال ب اكشن نما ةراؤش ملل تير هبل لانة صيد اكدت زا
 :ذاملال ان هماوهبالهلخا اوهتنباك رتل جترل تاق امانا اش ادع لازعؤرخ نهم ادبعزع هينذائءازعأ

 هللا هي زمدملا بتي دامي هزع هلا دمام 5 قئمالائبالا نضال باذن
 تاتو داما ننسى كلل عرنزلا كي هل لخلايا نس رانن مارب

 الزول كن نازل ثداالو ب كرت تائملطررل كندا دنا ال اًظدعو ةنباعل نو كذم
 ايران لابك :هيال اهمشؤويو فم ةيلانا اشاد كمان يب ةجالللانا
 ائيتتنلمزمو ناب ن (ن أس ائيشاهنمز هني نا ةنبالاملا)اذلا مدا ام ءاطاكمتنبا كرتو تان لد
 الغ كيد ردلا الب مانو كبسة م هيو مؤ: لنا نبا عيذم نان ناانمض تم نان

 نوعْرممتلا بي زهللاملاذ اف ثانب كن دللم ىلداجزغهنلاَسل اناني ِلَمرَسحاوازعة زحف ايل مع
 هِطْشِاَر جوت ااهزم.".امالجَت نال سِِلَمْشادِبَعِلازعري سمول! زعنابازعوليغنبدابز نبع نع رسخا
 ديلإ انت ش | زتاخم بلم انرلّسيدل اريل شط جون انتل مالمتاذ ثيل ن اون مثلا هوخاذخافرنملازيسز اكلسولاو

 | نازك زم ضرلازوطوس بيس نعد 1ك انا للضمان سطع زيوت اذهان
 بدززجوددل هلا ككه نفبال هلكل [ملا) انهما ديال هلخاو هتنبا كتل ل كلام لن لَءسادبع بازعت

 لئن لارم داو ث امانا راالسر نارا العش اربع ىنال تمل ان رخنبة مل زع جلد نيل يم نعر ع ناني عدمت
 ةظبةرادذ خا: لاثفسنلا ايطعا) ل ادم لاه كنبات ويكرم طل وصواو نام لانج ا طا ىطن: تق فاندالا انو



 1 ايالث 01 )ل نأ 57 ل ' يف

 0" وو 1 0 7 97 3 2001

 1 لال 0 0 ل 0 ا م
 ا 1

 أ كاوا لنا امهم ادالن انيستا ااوعز انباع انا اناش ناهس اتلط دب هلع كخدف لاناهن لانا امنا هنا اقف
 | مهلتنلا نيالا عاطبلابنولزيليجطبنلا سينام نام انل نال كلف سلنللازي هله قت ناكل كنا ْ
 دفشلادلونم فر ئماكسو منابر لس نادل هنيطعا نانابل د ضخ وي زمضن ناني لد ياا شيول ونرجو ْ
 عايبن ادع الل اري اد عز عن ارح نحزن زم د لج نزع ابن[ :ةدبج و كل اهزم هوني
 .كلذعا للم شاد ابانل اضواِإم مص عل اندةنبإبلو مردزث|مسسوامهددزت امسح تلج نىلاودوال اندالنلا

 كسلا ةبالانيطعان كات |اول اعلم انصا ثرمخازهوكل لئسداق ًملفرخاللمصنل اةسضعل او نصنل ا ةئبالا طعالاف

 | كتفاامان نحال افن اللا خالل فصل انعفد نإنمخ جوانب اصصالا امم تبخان سل اع ادئعإ!ل ليمان تج مرخالا

 مكلف ادعابانل اس ذز جن هذ ادكعزع نبا زيلع ناين بيس ز عد بح كك يلع ةسملازناغ |
 فيلللاثيشاوال اذب امال ان ثمجف فتنل لملاوملل كرتاكفصنلاةنباكا طعال اف ةنبا كرتد كام ىل اوصو لجن نع

 تايلع فخ كلو كليتنا امهادال ل اضل امنا امنا شل اومإل ل اًول ان ائباوصا نمل ثلمخلب اسهل انجفئس
 دع عديننذ| نزل زغهئاشلا [كك نعى دوس لان افةئنب املا حالاضسنل فداه نانتال كن ا فصنل ب ذخؤتن ا

 لجراشل لمس ادع نالت لذ ل معن فاذطزع عادل يرسؤم نعيش يلمبلا بي ذغنما اص

 لحردلا اانا انمتحارمان اتلشخن الاعبالا كنلإ سو ههننئالي لكلام لامغدمادهيسالهنخاوهئفناكرت |[

 ماكاو اقوم هنسيكس نود ناي عاودخ ننال نواة شؤت هنخاكمأتلا الوم نم

 هلع دب دج ادعي هتل اذن ا بار ونلز جن اهب اجا. يلعن اد اف ةدان زل كلذ تركدن هن انبالاذ
 لالا زعمنع بيها ىلا ذاك دّشضوم ذى اجلا قفاومر اذ ثيزحلا اذه ذالابازلا اذه دازخاذزخنب
 نا كلذ نوب كتال ماونهماكحاذ انس نوندخأي منيف [ك>اذ نها: ل قلاسا تلا وباع هجم انبك

 هنلاسل امال ءلياهفمج فا زعرجزعالعلازعتج نى دس نعنع بمب ةادانملاو مم ةستلا هيف كس نس ناك |“ ادم

 ا | نايل اعاالو لع باصانمت عز عهلبج نار انسْنب بمد نراهنس انني دىذ كلم )ل عزوجيلاةماكصاكازع | اص

 ْ | هتعلاهباومزل اهمال ناس از ع حان: طزعاضب) نايل نعش ادكطن ضو هب كرخلالا

 | هلحا بيزع:لعلاة دارس زج همزع :قعلاودإءازعدنبازج اع اك نيوباك لمريم كيمأب

 داك مهل: .اللو نامهس با 11 راب ولا طلاس ا عاراو ا املا:

 1 دج فلل اع سادبع ان عريس قف ازعلعس نل ممتنع يكسنازعداحن نست انت رجع اعزب بسن نع لمشم

 ثائيلجد ذات فسح لازم ةدالذنعراندنبازعدرا كي بس بالا ةمهس مالل موساة نان يوه لاقريوب كر ون 50

 كاهل ياش إِلَء مس ادع ينعملعت نين اياّرعول جف ارعدارل ابي ناثلشل | ياكو كشل اءاللل امهيوناكريو 2

 0 ا كك الللي موباكرتو | 0

 0100 بان لاقت هاحخاو
, 

 ١ ل هو فها 0 0-0
 ْ اَِاَزََوشادبع بل ونجب نع فيفادحا نانا نا ةدايزل تل لاث هينذاز انعاعج توم نعم دئملاوهثلثلا بس
 | | ددكلامَرالََقحاذضلتفاخاؤن ناكانولطاب اذه مضامين ناكامغ كلتا ضع انفي فلا ةصائشا اذلا

 خا ىكلب ]طال اوم هاو انه ل امن نوبربالد نوبجيمينا مال ةوخاو نوبل  |مّييل اف دحر عطجه ىئثدحمل كاذ
 تاكنانمثلماكى ناثلشلابالاد كالا مال هوبا كرتاذا ل احنا هش اووش كل لوق لعزل ادانيش ناليتد دام

 ا تام هس بالا شلدتل اهمالف دال ةوخاواءاو بال ودوم تيما وعي ةوخارل

- 

 اوخاو ةوخاومأد بال اوخاو ةوخاو هما كرتو لجو نآس نأ اونو اكون انلازعم ال نوبجال :6باللاوسيل اني
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 0 اوي سن نفك كل ة داون «دزالد ل أيدي ل الك دول نال اهوا نوال انابح بالاول
 كبف زالا ادرجول كل ذر الك ثدي نال كلذ ام ةئفجناكةداظخ لب ناكتال كذلك هاذز

 ظ أن ازز رش امشادكوبام للان نانذنعي» نعجن شادّصزمز بث ازعونمز بنل ةرازإ املا

 | شالت شا سس كئانط كن نزال انخباللب امو هماكدتلا لل انهم [زسرتوخاو هنا كرت لسد شلت
 | ريال ,ال زم ةوخالاناغاذان دال ازمةوخال ظنلشلزةرازن اب كحول ل اهيرءدَسلا هةمالغ متخال ناكتافرب ا كف
 اس# ةوخامهحيوخإتتلا كزاذال الل المش بعزم امل فا زعزلخى اندم نع كاشلا بسن أك كئلازع
 | | تاونؤخالا زن: نهتال كلنا زمجالا نبت ازخأ نراك: مالابكيرل ادم ناكتلو كش زم مالا بجناح
 |ًذمإك نوب نالضشادكء انانلاسل ثقات زعنابازعدحا نزح عدعن بتعز ع اكن عالم اشتاك ١
 |انمأأ زازمازعزاوفسزمنايرتلا بسس اكمل ان تلال لات ثلنن كلما لاف كاش لزميله ماو بثاكن ينخا
 'مأ نوما بس زعزع كت اوخا عيدادان يو مي يبس عل

 كنزا نوني الازم ةخالا ناذؤني ل ةلعش ادكعأب المعمل ذة دذ نيلي

 و هينا كر, لسعر: .لوئئانةد اذزىل لاند جمل مركب وسو زعال نفض نعني زعيعا رع قمل 5 -

 بالإ وخال !تءالل وهاك كرا اغال اً سدلا مالت خال ناكن إمام باللزسدلا همال كامن همالادن وخا

 ةزنلا نال كرالال مالا اهزج موسم الز انمانناخانسل مولاتنا الل زنلا راتع نااينيزهاايتجا ظ

 معان جال ئه اذه نإ يف مالازع ةوخاا اماق كل جازم مالا نسعناو هع وون بالا ناك الأم

 ! نايس رشد نأ يمب كل لوقا #يةءاتاش اذه فرش لام اشيش عمالازم وخال اثيلهخ تلم كشلازمأ
 ت#رسلاام وطعأو كلثل ارم وطع !نان ثرالاف اهو ايش نان ولم اضل ارح مالا مالل ةوخالا جنيب اشلا نا | 0

 تيان الم انه رعب نويرغت نع نض نوثاغأةوغال نال كلذر فشلا موطع منال هببض ماله داطنادف
 لوما ية اةل ناهس مئرا مم ينس تاذط ذر جهوي ارموطعا نايل

 هعم لحنك دفن كر وهتاءاانف 0 و لا

 نط شاد ب ازهر ن وازع نوع نمدانح مرت ابل مزج انما بنة هب وول ماد ثرااف

 نِيطحبَس كلاش يل إنماسصَمْسَول ايمن اذ لع دبؤب نازم كا ائسس | اذ مال ةوخاو وبا كرتو نائل جر ذ ١
 ادام! انماناجذ دكت ء]اذ لا ل الإ طازس وازن جنت طواف دعت ما

 ةنإلالا اود اذو مالا اوصَمْنئش ةوخالإل نيل سدت امال اه كشل الل ميس[ ثلث فقتل ايو
 ١ يسوي يبيس بيد دسم

 دح|| نالزعهنع بين ميسا ة دسز هو ةوخالاطفسو مسا ةسخبالل قمدتل ا مالا ل اه هتوخاد ديودا كيل جو ؤ شل |

 نإ نيرا تاهل اءاؤخالا عم ماللل اف نيتخاكن ؤبافيا للمس ادع ها زعبل ازعن اكتسب ازعطابد
 ةينتادب مدار نداء نيني ذهل هله ني ثازخالاناتاتلوت وخال د
 نيكررجإج زمن يطقب نر منزن عوحعز اوهصزموضلازعز لابس كال اوَصل انمحوبضؤ ادلب لوالاؤو

 هاما دضإرم ع بصناجح بالا ناماذ ةوخالا دلو سال اذماذلشل ازمصقنإلل »الا ل اثر الع شاركت
 ذانانجيلهنكولملاو كول انعكاس اهِرْسِلَعْس دبع اع ضفل از عروشمب جلا ازعن انا زعوص ان نيضْيزظ ع
 ْ انام كرِلَمطادكعو ارماني نلِضننازعر العند امجزعز انس نيتي زم لجعل بسأل لاذارب

 هب تقاتل أس ءاهتاوإ لِ زلاعا ماا دوغ از الك شال خاعسلابنذا الانبا يألديوا
 دادد عاام | وشركات ذل مني تح از دعب بتي هبه ازبلاةثكوزما هيذذاو يع

 5 اينااهال اهتاوخالل خبال ثاؤخاد ءالةوحواهماداهنال اهتاوخاو اهتلاكر ةزم اتغيرت لمس انبع نار

 1 جس ل سل سل ل مسلسل مع م

 اص



 يل

 م اننتكض ل نلرتلا عترلا اى

 خيار ال انيك 2 ١

 فلعل ايمانا ١

 لانا

 . هتلل جير ايشلالنت

 ل7 نااار جلل ن المي
 ميل دم نام يؤ رجا ف ميم ٍ

 اميرات اتصف انج ملال

 ل ارا
 داش ادرار

 مجم دحح

 هلمفاول يهل | اعدل تريل لوصيبغ نايل هل اذ ملعج ل أس سرلا اهمازم اهتوخال ءدسلااهمالو
 هلقديزع شلالات طا زهدملابيرماكم شن مب لا اعرل (مازلا نوكتناذوجو مالا
 هنإنىباصاف ثاوخالاث انك وتبام ثاوخالاو ةوخالا اوطعا خمدتل !ماكا اوطعارث] مالوم مسفخناوخاو ذوخاو هما

 تاخد دهوغلب مف ديلا مان القط ل اضال ماقول نلجإ ع اهشارم عى اصاابد خال زوكزمكلاساةاندجان

 ةامافا ثلا لَعش ادئع لازعر اعنبازعد از نجع ضامن بمب هذخ لام مثال لذ كس نين وعمال انه ف
 مالو اهنطبذ ام اعيوحهشا ةثاثاوجؤز اهلزتيل امض عين ئذلا اهدلو ثامن هم لمد جيغنمدل اهل اوجوذ اهل ن

 هيت لواهلو هزم ا كاكا ان و رعمتم بي تمد واغلب ذيف !كناذالل
 أبل دال زنوج اهب ث دج ناذاشا هد يبتدي توسل لذي نا روز غني لاثل سل و دلول انا
 نهال حيطان ا طياونسم كيل رالش إل امنا نهبنخشإال ع انالخ نإ ل ا نان عوبال ابي ده لو لاذ

 ناك نمهنمثواازا مره دموفاكشنالاو مالا عمن اخالاو وخالتي ولدا

 كوالا يكل اظربن ا ا رخو و كلذ دبه دجوييرمالن بلا ناكدلو ثول حاج

 "ا امنالَوحسو افنان 03ج زعهنذاز ازعاج شوب زععدينملاوةئلثلا بتي

 المسالك ج لا ةنياللهماوهننن | كر لج راهم ث دحوفه دس متل اجإةطخو ]سورل اويلعمتن | ً[صدشنا

 الدنس كملت اهفشز دلك ماللوهناهس باصا انبوةساللت مسا كلباصا اضم ةعر| لانا مصمم

 ةللفامهتانم ني ةالا مساةئظ بالا انفمهساةعرإ إل انما مسقي معدل لياللو ممساة كلف صنل اًئناللف

 مابه حا: لكرم للا امهس دحاؤ لكل ننوبالا و مهس كل ث فصلا ةنباللذ هثفباو هيب اد ل جدام دحوو دعا

 انزل ةعرعهنذانازعر عل ازباضي نواللنّهسباصا ام ةناللذةثلئباصا اضم مسا ةنمتإعل انإمش

 قمبزعضيوطن نسخ ازع يسون نر عز عرافصلا بسن توادصلا الكرم هتاكت نيته يسفلاف يذل 0

 هثلغباطا اء نامه وقب نيل كالا كضسنل اندبلل ل اثءاد ثني فل انتل العش رج فازعز كن ةمل زعدانننب
 نعلوس بهي زع :نملا اج عيرل اياللو ابدا ة كلذ ثنبلا ميسا عبد لزم ةضَرولاثاللذ امهس باصا انيو ثيل اهش مسا
 نواللوممساة شلت ةنالا واهلا كرتد تال + حضي ازفضعف ثدجمل اذ ةدانذ نعيائرنازعدإللا
 كريملاوةثلثلا بين اك وباللف نيب ب اصا اني منبالاف ءاؤباهشلث بانا انف اجا سل ال اسفي ممسانهنم
 نينوإاماالا هياربالا هل انادعادجل امل افن د جنا زعل إلَهزجإبانلاس لات ةرايززعةسذانازع امس وبزع

 هس ليسا تلوم باكةرككر جوملا ذادخ نائاذال تالا ةلانف اليمان اخ اللم

 نيئان باك درككز رش !ةعوملاذادغ ناكانانللذ اوهاانمعمساةساثل ال لاش باك هينا فارما لا تدان

 نيجازىدتفي نا يثخا بل اخالامل اسانا وكآننكور عل او يظل ازيد اهِضددولخ ا دنكتل) عانس تاكو هطل ادعددغلا
 ظني ذرغجو نانيتز مانيمان ضال فحم ةراذذ قال ف نجهناال اة قلع 0
 لق 'ماذكل نذإحارمادعإ اهفارطت امم ث دال ن اش !دكيلَع لل مج ىحاوكيردانسل ل افنربل اذ تياغخمملا جر

 ا ابعالا اهفرظائ ثنا انمىلل ا ام

 كيال هيلع! ال بالدول اورضيا ذل ايل اميش بط نازل لنبل اهل بس احا هناريصب ياو نرضيانلابمل انشاد كو كل
 التل صلازساتل ازيابانمنالخاهفاذ اذا ثرظنف نيل والان كزمهن اضرب ظيلخ باكا ذإ: مصل لوط هلل !امل بلع

 اك فرى ماقتساو انت ةلئ وفن تي هرامنتاسنذف كلذكملماماذاد نال يلام

 | فاكاظمن تقيل ل اننا لذ البل نعاني دايم دا رخا ل عنا
 هالماتارئذلاًرعا اوم ةراوزاي هللاو ثار ىئذل نافل انهيلَعتلا ام نالخوم ومر سل طاب تاتى اثق ام تاد
 ددكلكش كنا هاو نالت ةىنكتلال ةرلئزاؤطان ال كامن بمالي ءطخولسَومل وراح |ؤًصْهالوسد

 كي الع
 ل 2 زو
 م ل



 دوووم, اج ندوب هوبي مج
 لتالونمّجر نماسئ لع بث دحان دكر ككاو مور الو قد اذ اطفاقحاهن«ناكاندلطاء انضر طف الطب | ْ

 نرغب ,ازعديا هدحاهيخازهمتلا تن اوه شارل امن نيونالاو ةشالاو مالاوةننالاو بالاوةنبالاف |

 نال ةمندازمةضيفلا نادماهثنباكةلحرةيلخل فم زر ككوثدح ةراطزل تذل وسال اك نيوسوم
 ىسدتل انتشال ةبصملا/:مد خال زمور ءانهبّيحا امهخن انه ىقتنايكماحرسد سلا مالا ورا ةئلث كنبلل

 :ج ةملاشاتشادكع لازم لازهد نزع ازعاج نابت نوانعذدإب اشر امر فج رع ٌْ
 | كاك لاعبا غل نينددان كزول ذبل ينبالاء دش االله كتمان ْ
 !!ئاهتنباكنو ل نا نين نيبنالا ظاش للري فيقال اقدم! ءالث لاف اماون نيو نان كرتناغمل |
 ةلتناذركي انالكلذونئجالاءباوصا انءئتنباللوملوف كلا كمريغخ كلا نكن اكدن نيل ضجيز ملبكةيفبا

 | نسج مجم سوبا ادال فدان عن نبه زعا انسان ازعل متلا!بمي كلون

 تاك جور حاد يوبدل ا عدلول اثاري فقم اني سدلازمناؤبالزصقن
 تالاف درع ني ورابكول نزع ثنا نانا ال نهيب مرتين عدئيلاوشت
 مهنخومو اًهسمثعؤنإ انيم مساند خد ازباللو مهي شع زم هسا كلف جرلاجوزلل ةناون وبا ج هذ

 اتا هيرثم طازة غانا زينل نكاد همر نعوتزمةس اغا: تاويل ةناع
 ًايسةيزنل !ا ضف لومل !ّملَتن ائدرااذإّوحاوم انه ةرادز ل اف ل اهرعشع نشرح شخ وبأي اهل نكمل يركن

 ايس :خالاك جول امافدال ا بالازعناوخالاك لول ازمة دايز م نيذل النام الخيري اخاف لوقت

 /دعذ :لل انكر نافداذو ثوان فداب ثان انلظل 6 ةينذازبزعرعمع لبا كو ائيشب مل هتلارتس اق نسق
 5 هاد اهيوناداؤحوز كر نان نوما, منوي ن يتبل ىتباسدااد ل انيئبالل د عترلا مزمل تكاد زيتباولانلوافبوب
 نعد لوبزع :نىلا ]كن شنالا ظ لشكر ناني وتباند اخد سل انيؤباللدعقرلا ورا ثاثيدننبأ
 كو تان اذ رلشلا عج ازعزمزمالدلا بان نازعدجابتيبألهلاو باز داؤل بجنرحا

 از ناري اامهنم او ككن ودالل امه شع |زممساذكلثعقرلاورلل لام اهتناواهبوباداهجدذ
 دعاواطنزال نبال نالاسهسر ثجؤنازبممد ةنغن كال قير إكذ ناكل نال ةنالل قف م يلق نخب

 يىومباخكن اوفصملا عفدل اتمام بسس عد كك يش عت ازمرعننل حلا دعا يشيد زماهنم
 / ديلا يزل لاهل اهماواؤجوذ دكر ةلمازعال د هنااا اهبل كج ازعد شاد ف ًانباطسادذع ووو سساعل لي ءزعكمزبوسوهاذانء لَم ةإقووكمنب مز ىابتاذغ 3 لاظ
 ! ماهناكس نول ليل لنص لعادبا ةارملاوازثالو ىتباممالا انهلنكيرل نيلي اناكول ا هتالوغبانزيتنب الل كمدسلا مال

 ١ نوبالادعالو ئْؤشعَو  منرإ مك يرملا ءارملا اههسنْوشعو ةعئرازم:ضقْفل ا ناماّشموة]ماواباوأ اماسي اك نادأ

 ' مالو ]زر ءبالادسلو ةنالا راهم م ةددور ف موس ةنخو ةنغوتوامهرشائانشلا ةناللومماتيدامدسلا

 | طيره ةناغنانس ل اناا هسٍرشعة بانا فانند | اى نيوباكرت ناو مس ة)إلَعدربإلو

 أردتم زؤنالاو ةنالاظدوذرمدحاؤو هب تموام سعات انسلا' لوما تلي زمل ة للمس نب دادحاو

 ا توهم كن عنرلاح يزل عبر ل وسر مشع ارم انيس يلا راو اجو ز وابا رن اوس ةإملإإةدربالو منهماؤس ١
 زار الاذهماهسد دلعبالاو ةنالاطعددذ مدل ف مهم, ئاث مهمل نس فقل ةينالاذاه سرع

 ا

١ 

| 
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 زاك رود لول اهل د ناكوداورل نامل تافةجدلاو جرا اد تاربال ذل اول |ءتشاولضر نحل كرال ئشأ|

 | ىالاوعم نان انإربم نوفريث انا[ ينال حلو رننبل ايم نوير نبل اذا منيل اهلوتلول اكل مناف

 اسال عا نريع داس ادلو ثرباس نون رركاو ثلئد ن نطساوافس ناوزيكآل ا مهماؤسٌرعسقرلاو ورلد
 يمئالاملابةيزمو بعز بييزعدنلا اك هاء انش نادل الين بابو مالك نجما اذه قاب نأ

 اناجاعيجْنُل |ايكتهياءنعاد ديل كلذ ىف يل !راكاههبلع شان ثازيم ذيضز ان وتبي نيلجر نونو لاب | عيناها ولا

 ١ عضو حلم اندمجت نائيار ناك اذن اعل تافواهماو اهمال اهتخاد يندب أد اهجوز كر لماذ لوطت انك قا 2
 يلا وتنباءافجون ككرتو تنام ةرمانا يكد اكباكت هف ةبضائرحلا!كاياوهّنلاناناع مح محلها منن باكا

 اك نيجي احا موال اضم كبحم أم ةبالغوب ادعت جيتزلل ةضيرفلاةيساداهبال | ام
 جلف يجن نع نانا زعونخل ازعل اضف نب بيبو فس الشمسان عنيا زعل اني نش نعرجا بين نعت
 | توبا ةلماذ لاقوتبان باللءكلشلا مالا فصنلاجوزلللا: نوداوجعذ غلاي كج فز عوفحي ليس ارع
 داياجتل كةلاناسلااعشادئعيل ارجع سماع ِبَحْر ظل كي بالا: قياس كلشلا مالل قرا ةريلل لاف

 بالة وباند فشلا جييزالذام ب اوأهحوز ةرما نكت نان باللنتبايو كلشلا ماللوعبرلاهيلمال ل افهيوباو ةلما كرتو 5
 | قلك شلشل مالا فصنلا جوزلل لاثنوبإو عز ذرات فمف زج بممس نع جادد نيج عةثلشلا 9لي دنقلا تزف

 هإذارثلا هيلدا ناتي نعةبنذازازعرصيلانبا هي ةئذانازعتلو نقع دل اوةثلثلا تن أكو تالاف
 داهجدذ كرتون ةرما اهف كلف دست الإ عطخوزا كورلا سلس الوُسر املس وارسل ااذص
 نازلئاتل اثة ذاب رعمناثلا بسن أه عبس ين انوساماث كانا ماللو مهما ةئلئفشنلاجو زال اهنوبا
 ظ اني طابانهل ةفالاطاب اهم ناكا نة كيلعاوضعاف غيار فل اذ اشار لش |هئيلَعش اد ياو فج اتعود حاسافاتا
 اك قنا طادوهل اذن نوبالاتجقزلاذ لسن نية يعدب ند حام هنضدف كساء وزالو قحاذه) فاح هنم نان
 كرو نطو ةزماذ تلاع دبع بل زعوينسس لازع حاضو ناد جز عالاذد نزع انهن بيينعديح
 حشنارعلا خزن بسب مهمسرلاباللد ناموس كشلاماللومسان ثلث فصلا جول همسا ةتسنزمئل اذااباد

 ىشأثلا ءاللتفضنلاجوزلا ل افاهبوباواهجوز كَ زمان عت مش ادع انل اسما ةدائذ نع طانح [شمنع
 الماكأنلا اللد فضلا جوزللا نوبات وز هاش ال وفمج يلاز موب ن ناصر عونفل ازعدنع تمي سرلا الل | نع

 ,لانافيوبادائجوذ كر ةامانلة لان ل العش ادلع نار عل قتل زعوشيزع حاط نانعدنع بين بالا تبا |
 نورت زعل الضخنبا «بميداوتل ارعلو سنع ةدعلاو دج زعزع كس دل مالو كشلا مالا فصنلا ولا |ًانص

 كو تامامتوزاهبلخيرلزكلم ةلدازعبا تلاه ادئعانانل اسلاك كانط نيزسحلازعدلالا بصي نعنع
 هنغيانالا يش دجطعبالو قابلا مالا طت تنصنلا جوزل السعي اناهجوذداهرال نجوا هماءاهيسازمامن نوخاو هما | ظ

 انمئاديبلعر لعاك جملا نمل الذال روجر ز بكام | يبانيش ة رخو طسالو تالي زعهنبجد نبا ا
 تا او نسر ةادامقلا لاا ع جلا لانتكل از ةمجر هاديه ازع ظ

 كيوردنو اني زيا ةلمازسسنلاسلإز جنب شادجز عداد بيد نوال امد فصلا جزل اذن الع
 07 ١ 1 5 ١ 0م طرا - شرود ا

 لالا امل لابو ةيانرلاءذه قاب أب سدلاةدجلاو تهبط سرا ِلَعشإَلَسْش العم نااكبا

 رخبإالة الان تلال شارع فازعر اعيوخاارعنإثن انعم عْن ةعزعلا ضخ بمياه مالكلاعم 1
 | نعيعايسنب بمينمل اواعيرلا ةلمللد عبرت اول صنل |جوزلل كلذ قوناموا ان دسل ازدلاولا تلي افرض زر ميلع ا 2

 , عيل ةالل ان هيوباهجعز كرزون ابد ذا ننال اع ثج نيت قعزع جاذد عنصري نجني لع

 1 م 00

 لح مج 22 هع جمع ممم مع

 هس سس مس

 ْ 10 تك جال ارجدنداجيربانكر وتنام ةزما ةيلاتإ اة هت ادئع لاعبا تنين ازرع مايجي نعول ازد ع بس باللف

 امي ل تال ا ف ا يك كرد كب يس د 1و ا و رس واوروبا ووجد علال 90



 ةحلاة باطلا ءاجال لَم |نانسل ةماملا نذاويبخانه نينيذهل افلام ل [بيوتبامبالل 2 !ماللو فضلا
 عمك تالة دعدا زرنا ال :زاونل الخال الن 'ءااماظإ لاو هليل اكتم
 أ :ملتالورع نوكب نازاخب كلذز بحاول هنا بالا داخل اًملاغناكك ل رم استي نسال "كلا شلادلولا مدع
 اص! تسول هناا: ةوخإل نكن نمل اسن ضال ام كلذابقب دمنا دشل ل الانا لرش مالا نوبت ةوخاك انه ناكاذا

 سك ةرم ا خلا ايات اص بز :اطذ علان وش مكالمة الغز نست نيون
 إ | | نمةرخالا طمس لنلامالازمةوخالل نءدتملاهنالخغل اهجوزللاففاةماد اهمال اهنوخإم اراهمال اهنوخاواهما

 ْ |[ ززجدنمانئر هجم يلا ذفازل ةيقل الميل ملت لوس ريب نها ذبح انه زسج ل اسي بالاتمالا

 1 هلِقْرادص يازعداسب نيف اند نازعدإك اجت اهم بصيام مننا هبال يمل مازل نوكيا

 [دنامهسزيلانال اودي ازيا عبر !ًةارمللو ثلث !ماللل ثم لجو خاوهجوذ دما كزونانلجر ةيلشلا

 انسأ دهنجوندهماكز السينما لَوفمجاانلاّمل ايوب لإ رمداجز عدل ازع هّنعابسمب موس خالل
1 ْ 

 | .. أذ لاني ناخالاوةوخالازءدحاشرإل مالا عمنا ندجنالخالنالنامل امض نالضإلب انها لورين
 نملك ناجم لمريم تكتم ةناملابمنل ناتفاومانمنالة تلا امهفسولاةراصتس

 |[ ايفاذ ناي (رط الاخ فيل الع اركع ادنم ككل انويصب ياروح اني بوبازعول جز عوفنلاز
 || او يو يم هوا ويس دوج ' ١

 | طعس رع ةلبجز انعدم اكن دغ ثراناهلزكيرل اذان جزل ل املا لامافجعز ككرتو ثفوتةلماذ كلل
 ١ ٍناعكنلاإك هاشم تلال مرفمحيلإ رعوم جاز جل اعز, ل صمازعن اد عه ياو ضعبز عن اثالا |[ككلذ
 بريس اونو ناكدبلازؤم أك ماب لش العادم واوان

 : دب ب عدم حمم ساب /

 كر كنا ننال ادرس ونزع ماط نزيل بنس جزل لكلانااناون كر
 ذصا ةعارخل اهرب فا زعن ابا زعبل اضفو لعن مسامل نعزي حلا بسب هريغ ثداو اهل نكيرل اذا.ل هلكل ل هلا ماهجفذ
 : نيكحرب وعن مودحنب بسب هويغزكرلاذالا ذاب جزل اهفاذاة شلة لفي تلال ادبعوبإ
 ةليطإتلالهد جاب اناس ل ايري ف اوعرِعَمْسز عز نزح رقع زعركعنيزبوعم كي ريكعب ى زم ئمما
 تاعي كك تلم ماماللف ناد علا اهلءل الان لف يضرك اذال اثبضاهل ثدادال اهحدذ ككتو كتان
 | رضجا مال ثوب فا زعم لك عم زماطابر نبازعد) عمثمزع ةرمجي يل َعَو نيكس نيل ييزعادابد نيازعتس امم

0 
 ااص| رانا عانيريمعولانب قبح اسالا ناضصلا مهن نبذه عراطعلاداجذبنب رس انبي زعت حائز بس نعديزح

 | . | الاوان لملك عيلا ةزمل اطعام ديكتراتنالم اضل دبل ل اندنكت اهرغ امداد كتير ةرما كرتو ىل[وصواد
 |[ 7 امد عبرلا ملل ل ارت ماكرو ىفوتلجر ذل لونج يفر عوبصب وار عطفحن بهو نعم امني |زعيتع

 : ريلوفمجو ار عن ازرع نزرع كين وسور عاري فلز عطابسإ ار عا هس ب ننع:ّردلا وم امال وب
 هكدا بيعته هزم طوس هذها|ككمامالا لا قابلا عرب دعت اهلالاطغ إما كو ثان جد غر لتلا
 تنص ا اس

 101111 لاا حجل 0 ل



 لاش ملال يلا 0 رثاء شف قرانعذآاام
 : اال اذه ثلا نبال ل نايم مؤ اب تادصتم هي كل نا داون

 دلازعوطعنب ]مزيون بتي ندقلابكانم هيمان ءانيان د اياللوهامناقانلا نالثمباسا | ا
 عضم الذال[ رانزس دوم

 العامه ن نميز يشكل الشراع ازور دوب ىازعن طعس ليجبع 3
 كوفانغت 0 ةنقددد ,وهط لاجإءراتخالانلا لمحور تلالع مامالا هيغل امج ةملحيقغلا وذل لسلاح 1

 نافذا انني حش مانا جمد فلازدراطن د سالقعانطةمينهتلافعسروخلاذ ناكر شلرفأ | نانا
 و ما العال دسم ةملقل مهجن مقابل او ةيجوول لمبسبل مدرل انخاقاهن يزداد تانالمرل ةررذ 0

 امانلاسلاىلار اين ل ضفل انس الانبليعقرلازعونبعزب بسب هانلثاط بوسالات :رنا| ! نيل ادحا نص 20

 ةماعلا بياكل :لياوض يلق للة ةلماداقدنانطجيع نادال . 0
 املك اكاذاا يللا انه رع نإ ننال د وزال جو ذل عدر ازوكتالل ان ءاَلِلَع ساد ينزع جاند

 ذ_اننالفخالادانخاللَة لدا الاغ سئ المد دوت ويخثداذالو جولان اذا ماسي در نطل ازعرخا ثداو

 ديجيوازياثد ئيازعداولا بن عاين وزع تسلا بندأ ازعاج يباع عد حاتعتعاكأزنب
 ىرلزب اراب لائاءللغ ندوه سو دحاولجذ لاو ةدحاف ةداغعو وشعبا جوزتل زعل اينجل

 امتناع البل نال لم رم موَمايَمالط ىلع دهشاو عبرال[زم ةدحازن ةنادلبل ل ضج ىلا جرخوم ناسارانله نهل 0-7

 دالبلانلئا ماريا اهجمزتولا ةامللناةدلورل نامناذ هئايريستي ف كايل خدام دج نام ماعلطل انالث ةذع الانف
 1١ ) دمار

 هنلتةودثلكل !ازمدتسو منعا اهيل تل انما ئالا ناهس وان عيرالازع نقلل ول انف عنا كر انيزشعبد هللا 5

 الك قاتلاف سبل ةذيلاهيلونيطو لالة ذرب لت نك أيد ة.ةعل اميز ولع داًمبج هنن: لزاما 00

 ول ب ويعبلا ةاراا دانرجتلإم كنهتلار تالا لاك هاماد نيئضومف يدها نمثل ابا ا
 كفا حاشد 0 عيال نال

 )ريو س > 20 ل ا ترس

 نيلرع اة اطلاع انضف نبازعدحازعدع أك ثرثره أد الظل ازمنرن نجوا 0

 نعاس لا تلِلَءمادعِ ازعةدانذن تعز عن المن سافل ازنعزدوس نوغلا كي ةدانزندنعز عك لو

 مفي افائاداكاذانتايلسزيسائلال فن متاماجعفناثللا|هاطباناخاذانائناثراوتلمةتصلاجيئبسلا | | دك
 اهضيارموثكئدانعزعمهربازرهغبزعد ل ازعطني نع غلا بيبدارازعدع زعمت ل هسزع تملا كك تاو 0 اهيلطر اال ُ ل و

 كي أي اهيل اياد داخل اهل نال اهرالو تان نا ثرتزاث رجا يقنماكم د سيلان جيهذ لجدؤعدتلا سل انإتلالع | ٠ نا ءهتصل ا موتا |

 0 جا يس يبت لك ممم حل اداوصإ راجت ولسا الع ْ

 ثيل انغاملااهاعداًمش اب ثفلح نكردااذان كر دئح هنماثايم لزعش ام ناك كراش حاكتل انو در لايرغ رو علبسنا هيجل 2 ولا امج ور ْ

 جيلا هني لانو تل قدك ردت دارت هت نتانيا اضن تلال فردي مماختل ,اهاضمالا لكبر اس ١

 : اباقرسد اصلا لعدن لذ نسلااذه رخل جون دق( سافل رايخال دك دااذاءيلعراما اهل نال ل
0 

 "ديوث روه لآةدامثورفو شر جات يلعجرال نسون لجيل الطنايا لَع شا دكع فزعة سلا بيب
 لوف رنلاسل نان هيكتازعلا :نار عر عزم اك محب املس ناساف هلا لان

 ٍ ةاطاذإل رشا ابحي ازع ةدأ انززنعب اثر نازعدإل لاو جدايل اذاماوثرو هالات ةلل [واطب لجل ازع

 مافيا زعولالا تيان كيال جن هلع للان يال تل اذان ةدملا3 اان ارامل

 ا مجانا فال لم الزلازل لازال نللا جولي

 والا بيبعيخب تلمالك محاد زال جال خت هتعانس نم هجا ف ذازعو قود انو ثعطتن وريم تال نهتنع

 محا ل تمم لل ال ا ل ل ل ا »ما ا يح ع ممم 3 سس رجب يسع ل ل بسلا ل يل يس سس ل ب يس ب ل يبي لبلسسسسا



 0 ليما بنل اضل ننام لان اخت باتشات فز ك ااا 1 1

 . يه نعوابملاتعي اباظحو تلي اه معي إزع ةدائد عبث ناز ]لزمن انيول!ب نا اضف ٍ

 < يي. يي. | ..[اهطفيفملاهجوزل كاناذا اهتالطذ مات الان ات ااَعَس دبع عمال انوع طال اذكز عيار نزع
 ا تب ا 2. ابا 1 1 : "٠ سيل ل

 -7“وو < >2 هادعوبال اندر هلثوارهساه كن هنمد اعتمد هس ثا بالو لس سحرالو نا: ةملطت هت اناا صئالاهماب
 أى

 - ع 7

 ني. سجل انصأ نعزجيزم :رانذنع نان زعرتوب بين عىدئلا معاك اًكشُرماقنمل رمال اننا نأ

 يك <: ام بسزعتع ذا: ىازعدنج د لوعة ذهل كانبشداثملاز مالا نرالان نر الا( تلالونجول
 يب | | ةفااهحدن كات ثرال ةارل انا كالوفججيؤ إزرع ةراذر نعي نيازع هال نه ازباب داش زعدجا

 <.” .. | . | د عهذملاكائبالاوقتلا ويد كات نبلاانمابلا هش اغلائلام زيشردانضب اثار كاودددلا»
 ف 3 .--2 |

 2 م د |نهاظعباثعنازعبلالا هي باةبالاكريرل نيرتلا] ليفرلا ل يرتاالا هاسلا ل.ل لج فمك |رعاَح نيل ره
 د. مب هد. [تلاولا كرستال أيس باوالادشلاوءادسالا ضب موو ان الارخالالن تلال ةماعلا

 . _ى
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 فس . : مي. هج حا 33 0 مادو هفز 23 - 0

 1 ل ا ١
 كم نالوا 4“ هاه“ الو اا 1 ا ع« له يورد عزاب 9 اريل ولع ١

 د اتوناثنلائيزال ل انتل مج رعد ةداذ ملعب ني بوطا

 م دوي رم حش انص| ناعنلا نللاةياشلا امهيلم ام دسازعزيعانبكلملانكوزمي فن زم ذكج هيخازعتةءأانس لا نعد أكو ايلي ضرال

 يلي ل 7| | فكر نائلواذال اطانبنوضر إس اذلا نان كتل ام ءاذل اديضنئرنكلدالل اضاع ءانخل زغراخ

 جم جونز م تلا بين كح نب ب وس زمشادكع اندم | لكتبسلابمانزاونيتتنا) نانو مايرصأ
 فر < . << ١ ..| ةقزماكاوانبئالا ابنا انتل نانؤوتيلشل لهذا نهم عيال نموشيزعالاب ارم
 تمر <... ..| رضاه ضالاتاوهتان اعط ونلابم انس انثواذا ل اظانوبنذحا ال اذلاادل كف لان فاو بوطلا
 ا ةيج م _ .|طالياشنل انريإلا لوقت شمل نلت! شنان ولزعتاطل انس نعد البس كزلاهدانلاق جبران
 / 0 1 معاهم بيم دعلا أككسدزلاءانقلازئمامناقدددلا اشوي .لظتازرجلا» ءائجايت هند ايش

 ”- .الاطالزة ندا | | تال عملا مشيت نيكد م لانائيش عار امش الكب وطلال تزل لع ش ادكعوبال احلا دز علال زعأ
 نو 0 ٠ | ظانميلعظييالد لكالازع ناك عل زم نتف هلق لح جهاد ب ثببس مهما نا لازم
 لهشن رمان اتلانع | انيشرودلاراهعنماعتلاثيزالل تلف ايئعدازعز بما ةداد دنع ن امطزند اجزم كلتلا تناك ينسج |
 يبرود باك, ارم تناول الخد د ضال كذا لالائسرم هيئات خولان وقيام
 | ري م ربم |2٠ | طحافالاهلْتِلَعْس اد ارعن امحرداهزعديلولانبتع يومن انعنرداجز عانت رعانتولازعئانثألا
 يقض سرر دام مح دن صا تطل !وطلاوريو مجيذاؤءد فير شم اولا لما سبك, لمسرح رَيالل بولعلاو بخبر
 دود. :ىره | ١ تنمالاثتلان اتالم نص ةدارذد دز عن وجنب دج عداي نبذ زعتائمز بتيزبالازمخوتللا
 | لنا ءارسس جرم انم| نانسملالشلالء انجل نك بس هلو ءانبلاهللذ كرت ءائبث دما نوكين اال نيش ءايضلزماككدددل زم
 | مهدنست دمج | ..| ةللاتطو هريضركمالداطلانالرتتنلاثوطلاةيتال اعيشردافمل ازعشننال ها ةإازطع هلئانس باج نكي
 0 8 1 ينم كببالال كلك اولاودلول رئوي بدا «ربةزوحو ةهمعل زم هندمو اهنما عطقني ناز وجيم

 : را“ كنا ةفررسالا ا هه شام عيضَءماِد سر وحب هنن! فاكب ه ذي ئجناذ وحب فاه لاذ تنال ئكجبةالاد
 | لأ ندع ذأ لونان وخد ناقراوزل كل سال ككن يوسع يذل نبزعدببارعدج ا دياز جلا! بتئدب
 )ا هنويبيددإ 0 |( تابت طسف شخ او عيئذجلاةءانبلا عوتيناالا ند الوداد ةبةيمافحز كرا ةطمانيرال نشل نايل
 هصعلا



 2 د ا ٍ نا ْ
 00 0 1 1 0 7 ١ , 7 م 0 يذلا

 10 ل ال لل ا : رد“
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 ا نبوهجئمرجا نيذع بمب هت كمال اذه ةدارذل امد ةيرنال ضرال إرم ايشطسسالا :ةيزلامانءانبلازيذ | اص جر
 هجن ريشا بن عزل نكمل نما تلت هنانارجبعبابا هينعبز ص + 2

 كول كيش ةيزل [زم اهضراولرأم اني ثيلملتلازحملاسلانرتلمش ابار وفعبنانبامأنانجلا
 انلتهينتلاكل .ينقلات المن نبك كرتو كرت ئنلكوكرتد هرب لشن كيش كلذ نمثريالفةامل ذل نعكلذ ف
 هطواتضْبس الاف اناكةماشل اسادم ةئئفاول هل امنا الاكباشل ازا بلو ثاز لل اننااذا

 00 ا ايلا كتينمأي دّسيغا ليوان اص

 انبع نار مطجلارعدر لازم نهزغ اك هيبا_ماشم موقيزالازباناث رابع شادو زعراغ لم
 اداقزةزخسد اوفس عمئاط نينا [زعرامصلا ببسي ناذبل !ناكمزكت انس نكيرل اذان برت ءالاناسل انا

 | بتي دانا اكل راق تاثتدال الس كرلادانالا النا ادن مج إاازم ان
 كاني ديلا نكيلاذاةنالاماق زي ةناكا ناب لان لات ااةشادبع فازه ]جل ازعناونص عنان انه. لضنلا

 سدا هيف تقنع زعم تملا أكن ثرازالتلب كيرلا ذانبال ماش: زمقي زال ناين ور غ شداد ام

 ايديا دالوالاو نزبعا+يوجين اك هبغ ثدافالد ل أنمي داش تلاع لال زا ازعنلخ نايدكسا
 دلولادلو نازمانباطجارخبت وكدامانتاف نيب ذهللا لاو قايد جلا اذ جضادب مونخال أكةرباغل اع طمل!ءانثغتال |

 دلو فيما زكيرل اذان ماشنموقينالازبانادوتة لجل اوفلخ يأ انبدغم مخ كلذ ىف هجاتخاو نوبالاعَمثربال

 كيرلا ذا كلاثسدالل ريغ تراثالو ل ليل رلوق نال طز يال ناذل اول امهر رانا و رخشيراو |
 ْ نيالا

 نيزيزجرزيذ دئسأ 2 ماقرغبامعلل دالوال| هول كرانالماينعم اننيبرمتتل أد فبلاواهب نيازي, ةبئذلا ا

 | هناتونمجوزت اروبا كاد ا ةىضمئ زلة ران ثيدح اص نرعز أ ملع لديولوفا طل ازعرطب نب

 ظ صن برهأنئونالااهفي ةيزبخد يبو بالا مد طن نم كب ضو اس مومو نويفقاو دا د نا اكارنعإ ف

 وه أ دش ةنبالاكن الا ناؤيالا ادجوزداجدزاكادحا مهتم ثريإل سرا ضفل اذ ل ثور اذهل ذهل! اا

 أمارولارلو نال ن اناث اللد كلنل اماللنيؤبالل لان افةنبا ةساوازئازباو نوما حرا هلرتنان كر اولا امل صال

 الغم هاوضر ناذاش نلف لاف مالاوب اوم ثراولاد عي ثراوالت دلك اص نكوول اذادثول م امن سوغب

 || لت ا كلذ نى الا هالي قبامو ناسدلا ٍنويالْلف نوما نيافن او ةسازراكرتنال ان ءاطخاو ل مل نه ذاننوق

 ةيقنُل عسل ارَع ةمدفدب كام اذه قدما ءاشم ةنبالا,ر باد اهيبا ماقبل مندي رقت تشل كلذ نم ةنبال/ ننال
 : ثربال ب لصلارل نكيول اذايلول م امعت ومعي ارمانلولادلو ءلضمل ال 6 ق اكل اذ ذة مية ني] انفو

 القنا 221011011111

 ةيالاباكئن الابد نائل تن انبالاة الخ ةنازبا كن امك رت ناوق تاكل يعن كش ةنباكا نئالو ناذلشلا ن بالا
 نب اذرككاكدج ثلإلاو كل ذدزكمل ان كنا ةببالا ةنالو ناثلشل انبالا ةننالخ ةناقباو نباةنا دلو تاككنلا

 ةالارالخنباةباكة ناتالي كراذان هش ل افك لعل ثان ارلول هن امله الاد ول نوكعبلصل عشا ثمل ا
 رس دافارافصلا تك بيب كى هيرب ىلا ديصن ذخاي مدئذزكنالناثلشلا مالا ةنالو كشلا

 0 ل

 ادن نا او« دابا خام التم نا

 قت دهلاخلاثةرلثلابمانماناولمِيعلإ زعل وعلان اذ ريش اولالا نايس نإل ةبالا
 نبا بير ار ضن د سفيرا دنمتخ ىلا لعل هزثلازعيبرفا امد سل نوكم الخ نبل ا زرورخ الالب كود



 يدالانإر ننرز ا امفاببمطت ميم انه نأ تتانبلا مهني نبال انانبل اهلج انع زجل فزع
 فلازم نعد امرهداطهزورزهؤمتل ب هيفبانش كة زم [[2' زمول ةدنبالا عني
 لتكون يداهنلاذ ل ثني انءانبل قال قد لاريإل ل ه'د جو ثنب نان عيال كمبو سو مرح ااباثلاس لال
 | عشيدمبانا نونصلا مالكزء ايو شانها بتشلا عنتسب 2و ضالجي مل الم ةفباطل انستا اهضما|ذط نا

 | ةلمابانلاخ !؟ نإلحنبة نزعل نامتانءنإبتيزمدبج ؟ةلاللكلا فكبلمأو كرلانلد
 ١ ' زارع لانعدسا بمي صنع ديم زعزعة لهم ةذعلا أك لال كولا ناتالالكارماايم
 ْ ١ مسني بدال هالؤهز انساد كرئاذاهئئباراهناوامماوا ءانازيتلا كرتاذال هلل ل ومجمع نهربككءاو

 ١ نش ادعو زجل انمروتعرازازعن ان اش ن لضملا بتي ةنملا /كلالكلا ذركتنيش الئ اعنا
 "لو جورلا عش اوخالاعوخال اشرب كييرسم | .لاللم دركي انيالكلالازرشلا

 ا ديال كا لاثنيعابربكيزع ةينذا باربع ازمه ةيناز ا زماعبج شاوي عك ديما هئلشلا بي

 | كنلا» مالانمةوخالاوميسا ةشلث فش يزل لاطف اهيل هناوخلو اهنوخاداهتال اخد وذ كة زما راش اعط

 ضال ان دادالاب 5 نيم رولا لاخاانتنلار لباسا كل
 | تاكا كنلاف ا مي كلذ نزكاوناكناخ وغي ىل امن هلا نال هلم نم مالازم ةوخال الو فن زم وز نالصتن

 | كاللا|امهنمدحاو كلف ئخاوا إل وةلماواذل ]كش جد نكن اًرملوق خش لعن اك دل اهلفدحاو
 لةكيولنتب ءاثتلا ةروسوخاف لل اذو هصاخ مالا من اوخالات ءوخالاعلا نبوعاماشلشلاذسءارش يف كل + زمركآ و

 ل نااهثروهو كتان فن اهلف بال انخاد طاو مال انخاونم كحاملَودلو لري كامو مان إئلالكلا ذركتم هللا |

 تزل ام دالو اهلا نكو وتقيم نو داري نذل امه ىيشنالا يا ثركؤللم ءانن د الل اجر ءوخااون اكن او دلو اهل نكي
 مالا ونجل مسا كلش هلا جوزلل ناكاهسإلايتخاد اهلل اهبوخاد وجوز كت 57 ةما ناولَو نوصتعيبو نودازب

 ككل دوتب اب طعأو اذزنرل بال نيوخا ادن اكول نينخالازال اهلوهئفتداحاذ كنك ا تالا نين وهف ماب بو ناهس |

 ا | اك طز زككناكولا امعدلول مالو د اوخالازوسادازبالو وباي ؤعدزبرل خل :لمأولا ناكم ناك ةدعاو

 أ سوشلا مهداة لكل علوا خالو ىلا لوقونعموماومامالارسمالكء ذب اذه سدس |اهلم دحام ثناكناع |

 كرات دابهاشر ل ليم رعت عر كنور العلا زمور اعدم هس نع لهن عةت هاك

 نجلا تلوم اجر اجل افيكرع ةسذازب قريع كي ةينذازبازعرسو نعت دنملاوقشلا كك
 | بالانعنضاللة كانهم دش مالازم والام عما نث نسنلا يزل لاا هاو ايما هنود مجوز كة

 ريضهماهكث بالرجل نولوتبرفعجاباثا قطعها د غل او ةمامل بلة كدم نيف نام ججرلانل ل امض مامهرمدلا١ |
 اال إلي محول لا سد االول نيل لان انخ ا ذخالانناكنانرا نإ ياه كورال اف ةشائثىلا لوق ةمسزم |
 ب يو وس

 يزيد شرس هلا عاليا يجو نيتي عدا ينال
 جم مرسي يي

 َ الازم وخال نمد سلا مالا فصنلا جيلا دوطعن بال ثخاو مال ةوخاكج وذ ماذسنولوطن لان اًميش | كآؤوف |

 | تاكد انلات نولوتت كل ذكول نرعتف ل عض ؤنسسنيوهةتعن نما ةنولسجفن هئلث فش لرالازءلخالاوكشلا ١
 ةرال الدوش مالا: ب اكازمةوخالإر شبل لاغخ نا لوطتامف لن !لعرغجيلال ليل ال افشل نإ ل ائالاا خل لكك د خالا |
 ثلقياو هوم كب كوابل سر يور لسبزبعز مدع مو ةبندايرزعا كك شمالا عع بالازمةوخال الق الازحأ

 أضن ا اد وميس جيمسماب ع ٠-٠

 ملاكا اه جوز نإ مط حررل امل امرت نع جات#,ل بج موي ارازعناذاش

| 



 0 نأ 77 نزلا 3 ا لا ا 0
 8 ايل ل د ١ 32 / ا ل لوب

 3 07 0 ا 0 5 ؛ 2 و 08 لا مَع

 ١ أر“ 5 2 رولا 2 ل افجر ءرث حن

 1 7 ا ل
 لالخ فصلا اوفينلا اف جدزو اذ لوعتام لان نائلشلا ار اهنيزمدكا اهيل فل مسلس انايلص ]جل 0 06 7

 لازكبن سوم ةريخملازبازع لع زسنازعرجل بصي نعد أك لو ايل نكيرل نا اهثربوهو ل اشف لاملا لال ارعس 9 1

 اك كيا خال نوصي نود مالا خال نارام بالل رخال ابل سجود ملكي ةدا 10 د
 |"ةفضاهانذخا.لددلو مارسيل كلم زم نالت اة اكناكماو اقل مالا بالاس اوخنالاو ةوخاك|نماّسش 0 طاع 2 <

 | ططعاناودعتالكفنلامل ند امن ماوطمع ذو هل نبول نأ اهل اعين ثريلوتيدلو أهل نكيرل نا اهئثريومر كرام

 طماط امنوا اجرك انك: ناروت لانا ميىذلا

 | طالاذا ا 0 :,نالا نان أيس ضن دلال اج نساشع ا

 بت اوكي اورخشل اتجاة نام ةكااكم ارز دفق م
 أ ل ةرافزعفينذلزعونح لارا كو هناا بتنا ةيجر دان. ديلا زق كش ّ
 ا لانتزاع الاجل رتل نفت: ةضيززعإ كا اه دجائانلاس

 أ | هناا ابعد ناك هل شرا لراإو ذكى ارم ةراذذ نع نائازعاشولازعن الن لا اك اهريلَعْل[َصسالوسر | أم

 | يسب بالازم ةوخالاعيتجبا نانا اثنا امهبلع اذ دحازجإ لاو ليو ل يضعلاوريكمو ةدافذ و عةنيذازبا يي نعا|

100 
 زهتنز عازار هبال ا

 ا ياللا هاهم تجديد كنان ةخالازادا يش :امدازيؤخا انكتانانهنيب لاثلال انهما هيبال

 كرتناد بالم ااذطإعف كل ذر[ نكن او نع نيتخالزلغ تلاو كلل فشلان نيتخا انناكن او نيالا اظلم

 لعزذؤيإل ا ماذه ةدائذ لان نينالا ظل ثم كرلل ندب ل الا ةوخاك ا حارج اذ دجم بالا ماو بال ثاوخلو ةوخأ
 ليان لدول ىلا ان( ألمي نالثغال كش كلذؤباث دنع ,كلذؤ]بقهنمو هسازمهتعنتس قد: ا

 ههه ةيمتش ىلا كول كلاذلو دن زم هيف عضوم هاي هناا. خال مرت الشبول هرعت مثلا زل نكون

 | لان مالامهبوضنئبالا ضروس م ييزكتل اإل عن ممل ووو زينل ذره ززيتنال ةوخنالاٌعَمَساَح

 نياك الي زجوكو حالا نب دطباوعسك ل نكت ضيغم موس ث ايلا ذر ناكن إو بالاوهسةيمتد زر عوكو ثلثلا مالا
 0 إلا 0 0 انفو ب كاك 0 اد 0 اري

 نبك ا ا دب سمو 5 د
 00 ا ا ع 0 ةضاخنالا [| “٠
 هتيلقد تامل نشل ياء شارك لال كم ل ارت ازع اكسس نيازعرويتع قازنا كي عبسلا ريل ندب ةوفعأ ا

 1 1 0 داس داو اعالا ل تاياسوإو ْ 0

 الط ندازعست بيز ع سأكر هس منساو[كتف نزع البد ةخا ضالة فيا ئالقشا ضآ 0 0 1 1

 ابالزعةزخالاو مالا بالازم ةزحالااثي با اوسب جلا َعمةوخاتا ائتلاف جنازه عري كنيزع |. (0١
 ملا ةيلظقئكيبذ:يازم لافي نعدحا بتي نعله ئع فاك :كتلاز ساكت ئانوك ادع 0 0 0

 مةهءاويميمدجل زاك ئاموا وخل ناكوندان نيب لام الث ءدجَوهماّديبالءاخا كر ط مزعل كال شادكوأ)ا | 0 5

 0 و هب ندم دوما 3 5
 هزعدإالا هو نيشنالاظلخكتا اًنَم نار موساوكدمجا ناكر كيزرم تأخد ةرخا كلة ناو اث فدل نيت |

 ن0 ةرخالازعدسل كيلا لاق لج احبانعذ احاو ةوخا كني جر نيل اس لاذ اخ العش ادع نزع نانستب أ
 ملثم لختوخالانارش ريل اانا 2 لل شاريك از عوبقما) دنا نعرز جعاري نيشنالاظلتمكذلا

 ا تل طم ىدماو هيبال ءاشا درت ل جد كتل ناوغلبام بت ياك وخال زعوحاوش |



 اسأ ا8مد بانل الوضح زم ءانعأز راند نازعداسلا هلي بينك نعنع و ارد ايدكااونلبانرهدحا
 دللازهدحابنزمزبع كاد سدجلاو مسد خالد عيرلاذارفل ميسا تكمله لام ء جوملا وإما كرتو

 لئتشلا بقع نهزيشلا بمب ءاوسانهجبلاملالاثدسو بال خالل. شاد لال كتل هن انسب شاهر

 2 لاند اان للمس ا ع ىإرعملكوطع هناك نبا زعن اوف سوم ازشل زم ضن ازعناثع ني زعوذ لكل:

 بيري بانو ناثلثلا اصلن كلذ يوكو ازين انطكناو فشل امن دخن تهل زول زم عم زخم

 اع رحب دحازعز يك بتي لش ل لامش ادع فزع وب ناز همز مربع نب از منيح ازمونبعنب

 ْ ذ هببض غيوم ماطيومب نيب هلام سلا زوج ةونال ذي دجال نا تال جج ا زعوبجيولزم
 مااَتاِلَمَذ ادبعوب للان انيلسن مسا انموشنلزعهنع بين عبسل از مرصتنالذشنيف عيسلااز مالا ةلغفا

 هنضرشلا طه ادعوباىلار دال« ةرادز نع نحب طا ازر زيي متبل بسن عيسلا لا ةوخال اجي ارسافي

نيتها ةاهاعراخالا ءنف ات انيثاهف د |مىس  ءادواشيشسدل نموه ل رمتنالا اهنداذاخ ضرإعلا١
 | 

 :ايلصو لن إكبالإنم خالاعَم كلذ ص مل نااكدجب عبو عسل | ميد مثيل نا مالا قزم وخالاثراكا ار عت صح
 مِلَمسادَمانلاسل ناس ني هثادبهز عدلا كو نمد /زعد افصلا بتي دحا بت نمر >

 طحسدلا مالل خال/ولسب ل ام قبح مالل العم داكن اهنا ل لان الا بعانراوكرتيل همال الا كرت لسد زم

 | ٠١ هتاكبالا]نزمدجلانتروسلاو جاب دارا( نأ ىءاوس انهنيجل[0 | اذ دجو بال خان اكن اف سلخ قال ارميلا

 اننيإمانيلوتلاذ اال عنان ةبانلا عل طك طمالا وتصل اذ خالارساثي مالا بق نانا

 7 موب يعزم يدب سوم + مسن

جيتا مرا تاو ينبع
 0207 !! 

 تان | عئهتيرف مالازمثازخالا ولع تبالي كوب لاء ةريتم ناز عناب زعانمولا نعد انالا أون ءاؤسءائرس هزيموف

 نناكطادنإ ٠ املا مالازمت ةوخالاذيا شلاش ادع بازمول انعناكسنبازعباةدنبزعدلكازعدحا بيب نعتج اك 1

 تسع 0 موجب سا

 تيان جماح دج[ ننام ماا ة زال لاغدجلاع تالتة - َفادِك 0 _

 شا هياط كورعدب هي رذات ابخيل هال نا ماج يشي

 |.( (( صا دبع ازم عبرها عرج داضعداردا كي بالازم خالو ديلا ومشت :

 ._ |( ديلا نسدانصم نهب هي كنلادجلات نور الازم ةغالا نإلَمشاناولَ باك نادال

 ص لعل ا زع< ةهرتيمساقل ع ةداذذ ناز متل بصي هنلزن يزن دجبلا مب اك زمخاكاشدورلشل ليم ناكل

 | و ةعم ةوخالإر نبل بال زل وغنجدجب اذا ة.نإ ل للم ادعو زم هل نار كظكاوشادص فل |

 | موديش ملايات اقوا منؤملذب+ ةوخالا نأ انّدب لم انالدابخالا نمت لاسم احل وسير عر اذه

 ْ ةراثد نيازي ميلا بي هزل لعاب نالاو هلع مالا قزماؤن أكن مهدي رانك ذه نتاوتاكن ا

 أ قئرال م الازم ةوخالا نإ تلج كَ نال )تا لم ادعو بلون دس ل6 نائل .مسالازعرتنوبزعراساتب|

 | . ريتال يقاتل نضر الط شيوانس را عنق اح أت ”دايبدصتتا

 ل ب شالا بارع ناي ركز يؤ امنية صو دانس وصامل بية

 |-[باعتم نع ذك ازعدإ ازعن اذه يورزجزعمذع بيب مالا ماد بالا مانا انما الاوباو بالاوبادازمالارمأ

0 

 اًض ١



 ليلو راوي رد صلا مالك /

 : اعاد عر ن/ يطع كنرا ا

 أ الغم دعاو نر ب ناك ارك
 لا ط وقسم دعا طقسا نا

 ' ةرلولارلو عم طقسلخ الاد

 انما طيلن ابنتهما
 1 سيو يلا

 مَ

 ديجي انزعرشعالازعربخ نة ادكعزعن اغلا نزلا بس هلي نور ملك الإ ]ب نعت ادب ا“

 هدج اذاو لاه قائل انبب :ثلثلا: لل ناف همادا دل جو هيباابانجالا انيناك !ميرلاذا لاف لائراتل اله مح

 دبالابهنيريإاىفابلاَو مالا :دجطَمسَو كالا مالا بقرم ةلميان اغسسا جو د التم هةلجوما فرم |
 دبالا )فرم دج اودهلا لاذ تل ل عش ادّبع نازل ز عرش وزع نازسعي ازرع 9 كي بالا دجطقس |

 فبل هينا انكون اوي زماهورغاهسسنكيرلاذاطمنيع نال لكلانلاةتيياطعاخنااتلمدا
 | ]جيل اف دجو وقص دتم نايل هنججانال ابيالجر ثنمسل ايريس يف ازعت اميئعارغل لفازهرشوب بنت
 لاملالاندجو منبازتجزتسل ان لال ازعءافحلازعباط بوعد إلا ب ب هي نفضانهدبلاثلا
 داعي زغيب فارع جدا ينوه نعذلنل ادانذ نرخ عه سمس ازعمبان نيدوتمنعدجا نتبع تيديإلا
 لنمكرلل ل ام هّنج ىءاخاوهلخادل لج نعل اسوامهْنب لال لاق مدجول اجر لجرْنعاَس ل انرتلإلم ظ

 لان0 أ سانهتب لالا ل اثودجو هلخ ارجع هنلاسو لامس كالو ناموس خاللو مهين يشن الا ظح ْ

 درج انائاذااتهتلاتل الجو ةيناثلا ةلمسلا سمكا مندل فلاي د دانس الهامي اذه بينها
 ةمحلا ةغياطلا عارحاب كرتين انطاتمبتْس الا ذل اةدناشنح ثرالاف نائواستم انهنان مالكا رم مالك خالا

 ملا فان ن عدده بقنلاف لاثد تدالازل انما عنج بانا دم ىنعي د عبال زم تبل اب لع !يرال ا نال

 ةضقلياسدج ا > ةباوعل ضجر ع نظتح لان ةدّيعزع نكسب اعود زج اذ ليل: مهجيئارج عتب نادادازمل قمنا

 د طقس خط مشو ثوينْخ ثرياربا الا ل دنعل نا عا شا حدبن اذا نيل ضفل انافواّضسا هضمي فلاي |
 الام مالا رمق اد بالا َعَسبالا بة زمزجلا شيري الاعسم ثربالو دلول ادلوَعَمثريّرلا نال َك اذ خل ضف طلغ |

 نويل ءاددام َكلْؤلَعليل دل ارب اضغل ل كو ل ا نالا حم ثريا لاحم ثنز خاكازباد مالاكب الا عسر خالاش بال

 مشيا طل جن اك ع اوم دحاكءلمجا نادجو ةرخانت ف رنا اظ فاز قمل لكل عا ئازجوبشلا
 اذمزالن اذ انش ]ضنا انهرئيلو لان همدقتْن له نال امري منشن نا عك ناك اتش العلو ممل اعيان

 هنعطقيلو خالا ثووشح ثرردم اشبشيالكو حالا ةل نجا دباسوكت طمرنملو مندل ئ ذنب ةوخنالا عملا ناشي لما |
 صرب اال عا ناب ةنانل اقل هل اب هضغن ]ضف عب ذي نازك لواط حرف ملص ؛ءالكؤتينا خالا طقس ثح

 ةجلؤأ م بسعم أو رشا نإ نيبو اركب ايعالاهثرالا ندد بايعتسالاوريطل انجل هوان اوال
 ةلاقلاسلوانم ل لعشاريعوبارتق لاف دع زعنزئازعةنلذلا اك تحابوا ارباع

 ا

 دوما باع اك سهل كاني ةجزما وتر نافاس وسئل همي اوه تلاد هعزم
 انمندب لام ادسو خباب وكمان ثا ضن لكلب اوورطتططيطص ىلا رظن لاف قع عز ا زعركحل يع ]
 رفجوبالاذفاشيش لج“ خالانبال تول جالو داذغقلا اذهب نوضتبلالا: دنع نمناراتن | له فجال طف ءنؤس |

 منزه ئدئبلازعلعأك هدي هنزماك كالي عاخر) لا هِلَْشلَسْسالوسرهالما اال ل نايل
 هب اك هيباتازيمقجن عم خاكاناطدديناكي ليبين انش لعش اديك با زعد ايس سافل ارعرتوب

 ال

 له هه

 5 1 ِ 09 تس 5 0 0 4 1 0 3 2 0 0
 هال 6 كوسرت 20 ا ل . 2 :

 للم هئادكع ف ازعزميصلازعوش نعل وا ةخامهتب ل ناز اة دحو خابازعهئلاسنانا الش

 - هه يبس



 بالا بالب نعمل (ريتج بلا زوض ان زعل: .اارعملعنبازعداناخيلسنل بيانتك لش
 نهي لفل مدل غن دال زم نإ بتي نإفسضانهذج لال السجين, نجد خازيازعم دن

 مولاي سداذاثب لشاب كينان اهانه ند ابان شاليتشابك ام

 م مج + نجا نانا ل دلم شاد ناب اص ضع نع لح ىلا

 0 بيننا دال داقزجال >6 ]بم ١" كبك عال: ةئالسجد فال رافس كالا نان
 : 'دالاال لان رال نخب ا »بال ثخازب نمر شل ا فصتجب نانل اسلي نعذ اخ نمد عار عد امص يومن ملا
 د ةو مالت وفم دار هتمزعإلىلازعلالم نزع نزلا نمدافصلا بسم قابل امالاتءنخالا إل ثءدتلا مالازم

 33-5 6 زان بتي بالامان عتدنلا مكامن اال لنه خان عازازعمللاَيل ا
 < تن .أ | دنقل هت كن خال ناللامل الا" خازاو خاناانمل كلارا لهموم عمال رمز يكس نر

 25 ما "هم

. 

 8 6 م1

 ني تلا ا ل يعول
 و عرج تلاوة ءاحطا ١بتيشمأ ةسانبالجالاانب
 | ةران 9 1 نعول: 0 ]كش الون نال ناش اَعش ادعي رع جاد ليجْرعةئاشلا

 ت 2 ع بب ةيحاهتبا شدا مالا ما نيا مطالَسَورلاو لمس[ دش الوسر نار تل لَعش ادعو ازع اند يلج

 ّْ ف تجب | ليو طإراَسَرلاو ل ماش[ 2 الور تا لَمَش دج حاز عزيج عنب ا كي جاندْيل بجرعة ثلشنا

 | يقع 4 ااط نفك ازعلا ف ئامفي نمدحا بيز عع أك هجاهننافدتلا الام ذمار ايجافناحردتلفبالم
 ش: ع 1 | عل بناكانن ايل شارفزيومدتلاة زها رط سور ادلعش] سطام إلا فكييازع ةداطذ

 ! نو | | ةييضالمدادلمشِاََسْسإجنالوغ تل للود ابان ممل نانز مكين سوم زعةريغلاازعلاسف
 هن | | كطظلتنينإلا.دنعولْئِاِلَعْشاد صف! تاظد لا ىرتمبلزعفلش لاني دعئعةثلشن لكم عطرهدتلا
 لازيززعةمايئنب ابن سدت اهطعاشانا عاف ئ شك مإلرنبل نابال افف ةبجوباو كك مهنباناشاعاهلصا

 كنب بوقعب بيرم واتى داب هل ىرعملازعدامنجوطنبل الو ىرععبل زعفلخ فايد عسر يبع
 ' هنابالل نال دج نيو ذ تلاه ِلَعش دكت ازمدابزيوضساز تدل بجيل زعم جرب ازعتل راب زننجزع
 : ١ د مالت اِلَع شاد بال ط صد اان ننعم ةيوؤمُم بسر في بالا ناكل لاوه د وقبام زيدل نيل
 ١ انما هباطيزنبيز مؤمن هيل سن سارعلابازبازعونيعنبا بينما كأننا عونا عييت اهلل
 ا !ماللبة نم دحاذ ثحر ماك لب هنيضن ثالا ل هزمئيتنث ناجع برا ع مج اذال تلا طع شادبع فارع

 نايم ككل نيس دل ازا ة جلاب ماكا ل ضن مدحاو طقسا دادجلة را عقم ذالل د كو كل ازيرسد كاناكت

 ْ | الام خلالنا ندا ةءاسلا عاضبان كبر آ وى دو. تانطمابحالا نشل دبة زل

 أ ١ حبال !ةصاخار خام ذط نوكي نازوحيو مال اثريازم ثرب راما زم خال ذل قبال ثناكاذاو اد عنالاشل يم ثيب

 ا / تيرا انضيااذه,ئيلو رلول امس مليبرل الا ٌعَجرب»تلارج اطار سو لاذ, ل عش ]سه انوُسد نا اناس | ضعب

 ' ..| تازمواننهكنمماذحدتامؤ الهلا ءاطما نينيزتل اذ لير ذدحاؤززنجة جلاد خالالت نا ةباطفلا عاما
 . زاجل لوضيطعل دتساو سالم ارجو مال ملل :هجوم ياويل محام اذه نال والممثل بلا

 د نط يال اب يذلاد هتازينيدهتلاف لافي الزلامي إال وق واع شاول شاري فيرونا
 ا درتددل اذ ازيك دال !عمث يالا عالادجلا نالد ني دس وينال رمانهنال انهيلع لوم بطة كلئالاداذجالا|

 ْ | كلذ ابمذب تنين ةنانلاف نركين اذهجيالةقلازمبوف منازل از ناونجامتسالا ملأ

 باياثرالاوب اماللاوباةنلئالاد انا ماوثدوهال لام ءاد نمي اد بصر مل از عع ازيا زعو عنب بصي |
 ظ 1 هسا دخل ينم عاقل !ادكزئاذالاةءانببلشاية جز مونعيلازازعونخلازجإ ميلا بي بالإ|



 لانرسلا اههبلع هبارعس ادع بارع يمر بث ابن م يعين ازعاعبج نش يدعو لعن قير عدنم تي أ اض

 هدمسس سلاسل ا

 ن؟يهلاف لان أيمب ببال انودال مامالاماندد نكرر اهنمد تليين السلالم إَسْ الوسوم
 اناا انبدتان اذا لدا عمنا ووطن لزانالا يحل يسربخد |

 لالخ ازيب ىفاننالذ وما اهدلوك انهزكيرل اذإ سطل وطعن اهنا مهتم وام دل تديصئ معطل | معسل امغاهحجيانا
 ريتالابلاعقجل اذان لمراسل اما قنارمضت ناد هم عال دلول ادوجورك هينرْبلذا ةمنشنلانانخالاف
 روةير لولا دوحب عضة ربل لع قجا اذا نات ان طلارب لاء اقره فتاماو همم الو دلوثا وحد ع

 < نوكي نزف هذ الخ ذركموب اهروضق ةيضتمل مذ ناله متل اددوماددد نر. انوكت نا يدل انرسدسلا
 كرو لج فونل وكما نزع مداقل ازد: صن عونانطلا لح نعيمنشل نيرماظ فاني جزم يل انلذ
 :.) اكله نتحيا ناول ةلمانكرتد قل اتطنالا زجل حر ل امن ىزحالا كريو هما مر كبوب اشوف هيبا ماكدم |مننَدج
 مدار مالا نئنَح لافريخوباؤث دحوم نتل نزح لاذاهث ةوفهبب مانكر ىلا ثددداششاهتثدد قل ازشددامي
 قحط عاد نائموبازءا ناشي اشفركم ىلإ لا : لجان ءاج ل اذ بوز نبةصيض نعاكرهزل از عئر اضنالي داجز مكب

 درا لحْشٍلَسس السنا لاح هبعْسْن ريما اهل دهشف لاسؤرماتل لل اساسبو امئبسس باك كل لع امل اف
 دعانا ونبانبانانل امن مالا مام أت س الا اهاطعان ةماس منتي لان كعمعمسن ل انف سدلاااماطع ام

 بيرم نانا هوست فان اظسدتلا اهاطع لسلام إِ]َسس الوُسر نا اهل دهشيوتل اننا ان تح
 -ةلقانال ان تلإِاَم شادجع فاز عديلولاز مسامل از عون نعور عن ادئعوئب نع هيبارعد جاز, دز عملا
 هت:الزناءلاذ ناكاثلن لانا مال رع عاد فعل |رماو وفعل انخل اًهف هيد اثر سح اف اَسومل ار رلعش قص ادع

 تناشااونتاداوهتنان هئعركلهنانمو ةوزاغ لوستول اركتبا امل اًهغهِنيد هيلاضوغ كلذ نائاثل:مظعواِل كفل أأ
 ليما ضيال ارض فورل هلاذاجاهركسم زك سّورل اويل إل صه البس ميا نسي زلط رخ باظعل اديشن
 | ل كلذ لانوس اع تجلط هللا ناطور كلذ اذان امهسَسرلاةةلعش ]لص الوسم لمجخدمبا |
 تا عليِحو هيبازعإ تو دعا ةةعدلهسزع زمنا[ 5 لوح و مو اثإرم فسحمأت
 الا للافؤفيإنلزيؤشنسباشلااهيلعشادعابانلاس ل نربي ىلا اثر نزول بي نعمك انس
 | باكا ذانمجوغاظسر ديال تلاعب اكن ارعامايل افغسدررإ/اتلللعباككماقف لت إل عل عباككنلل جرا

 أتانا ربو ص نعيعا تب نعي اكن شلال هلو ناثلنل علل ل انرل اوم علو ثامر هضاداو ل يلج
 | رهام نازعرئج كك شلال انللو ىاشاغلارلل نسي نائلشلاو كلان ايزل انوع لت طلع معجم زعم هازع

 |دككوارعويطب ىازعبيهد زعنمانس نب ابنن نمدئح اككهلنماتلرلإ فيلا زع مهمل زعنابازعوشل ازع
 | هشادعامانلاس ناك عرعنستالا بيك كتل الاد ناشلشل علل ل اهل انو هسسع رتل جر ذرات لعشا
 | ةعلاذمجا اذاف نوزوعيد نوثرتالد الوم لكلام هنخاو هلاك هنمعقرعو هنا اخورل اخ كوب ثول حل ارع اتلايلم

 | لكل املانوجيد ثرادرغش م ني]كناكاذاو عيت وزوجيد نشروا د مك (ل يسب كال لاق نانلشلا جلال اند
 ١ ملل هئلاخرهنعكرتو كله ؤرما تالا لاقرلتل لإ ةرهعج از ع ]جدن عارذل لفازعشسددزعهئلنلا بيب

 /رلافانائيزلاخئا لاخلا ثنا هيلع رغعجيل زمريطب لا زعزشوزعو ديلا زعلع ب يأككك شلال قلو ناشلتلا
 || نضو نان زبازعديج [هكهش باك ضكيبىل وا ميضعب ماخالاو واد لوفي ايهريغ ثييدحل أب هعمزكي
 ,ةلئلفجي اع كح اني ازعلهس ندع مودع ١ بني دي نعتعاكه لشم تل لل وغم جيل ازعويسب ىلا
 | ةعاممز بيب نيتل ائازيب لال لضعم لدا ممفعب ءاحيال !اولوال اث هيلاؤمو هنت اه لرتد نايل حد ذر ل الع
 لام هلالنبو مالا زل نذل عاد "طا ذنبي زل اذان, كلمت باك 2 نال م لل ا لَع سارع نازعز | ازعد اان رع
 [فييلاداجزعد]لازع هئع بيب هرج هنم تملا 1 !يقاشراو نوكمن الامي رجول اجرل دل نير حر ىذ كو خالا

 ل م و مس ..هصخ ل ع٠سشسلللليسلا



 !انمأ|لا ناخنرتتحارعرجانم ندع ن مهرب انمددخن ناوفص نضكي ب لع هنع بيب لاذ اب ؤحاوينة ضير لع
 .٠ .انيبةلبازعروعالاثراخازع وبن لاو اوباانئ دع تلف لام بال عدا ماوبال نيإييفااب تنال ادسوبال
 ةبابتنمأه» تنجلاقمثسلاج ىونسان لام ثالعل اخ نيرا مالاخ نائم لومي ناكت ارش لم كالا بفانيّلع

 أذ زملعرلا دار انالاعلا ون نضااةلملا أكل هناومينال بلال ىاوحا يول ا لعُم] سس كوس وابا مشا زب
 رماداداوراتإإلَن بمول رع ةاكة فانصل زعل اون للام ىنااهبادحادمهوبان اكاذ ليزا امالاونب نوكيامئاووفش

 انف بت باطل ادبي سابع رعبس. اغسل ول إلَسْش انور مذ انلرع لال الط تاي

 | مالت الخ نيتمؤلا بازعث راطع زم ببن اوخمفازمدبكسن بن انمنمزبكد نلضالا ببن ىازعر شوي فانبت#

 | 881ج نالاغر امكان لب هينا كل مال نان دينلا|نمرافصلا بي ثالاءل ب نود تون الاب نابعا

 انس للغش ادع ب ارعزرعن لس عدانز نتن عشر نح زج نون نزع لع هع بي لايفل كاوا
 ظ ا طا ث كولا لان لاخي اوزع اذ ل نول اجلال امل الان لاش معني لاَ كلش اوغلو ناشاثل علل ل اثرعونمييئلا

 | قمنا شادكعنعرفلازعزيتلا بي نائسئ هاد زمول ا هدادمجنء نع متل بسب نيثنالا

 | هنن هع لبو نوح لتلاذ نافعن نمو تلا نينمؤل ب انلثخال نر خلا لمش ارا

 | | درب يلوتب الع ناكوضجب ىمام.شب م اخرا واداء انتشال ملئ الا ِظَعلحلاظتؤبالوزق
 ان الازد لحر ىل اوصدا ىف إبني ج بكل اذ قب ن مزروع زي دج عر افصل »بتي نرد الاط

ْ 
 إ

| 

 ا

 | ثنهلاو دعب هزعدجانبدع بي نورا لاونوة علا هايكم ثزيلال نيتسعوب ا عوتت اند جن
 ذا لوةماطلا نضال هي انه نيسنهلل اف لاق (نل أيمن نؤنداؤرم ملون هبصعل لم نكته فلا ظ كرات ؤداب

 , نافاذا ام اسنخ همك نوكين ام. تسالافزوجدنيدعلل ثربان بيرالا سولو زمدانخال نم مدطن ريض ناكر
 هتك ىلاوملا عمايل امش ليم ٠ كبش | ةضاخ بال نان لادا بالواو
 ًنعأ يان مذنإب كيب دابلس دان يلعشادكوبا ذل نضام مسد ئةو بنينة عدبلا
 انس دل ن عنان نفاد كعزعد اين نقع زعنن ان ب يتعد يح كهنة لا عفدب ناةباقرطو ائاذا هيلاوم
 | ثللملاميل ريتزم اونوكيرف ناوي قو ذرل ناكاذارل ىلوم ثم يم خابال تنويم لع ناكل انتل دلع شا دبع
 1 . | طناكلو جل كال اص ا:انعمسل + نائس نبش ادكيزع ناؤفسزعن ابن وماهر امض ني ناكتوتفلا

  ايرطة ملا طكض ممل وام هضعب ماطرالاولوا لوقيواًيش هلي مذخا فتية لقول لوم ثان ذا تنل
 ظ | مالتاإلجمل فوم نان ان اننا ِلَعش ادب يف رعر غن يؤطس انصر ومي ىلانبانعناذح ىو عشب + هوايعزإ
 ( لائباطسبلا ضد ميلا ءالومل انيزماطارتشاف ناقوولم ةمايلابنانبارل ل بشفاثداؤرذ نودي ماررطتا دان

 بي ناجع ثاثبازعرنلوبنمئ ديلا زعل بي |اككت انآرعداذانن لقفل باتو انا
 اذصأ| مصاخن ويت ازعهسازجطط تب |[5ث زحل ا ذوم نان لاوس |رمووفعي نازبازعنانجرعن اذان ني لضفلا
 |ةيالةةهاقف ثانملجد وهف رصاختث ءاجال اخى را تالعننسؤل يلو نق لانتاج زر نبت
 يلعن ال لوغو ازعراج يو ىلوملاطيرل وذل نعال اشيا عق دف لراكك يرض ىيوام ضع ماشال ولو
 ' هنن احنا كلذ لا نانجر عر هب ازيزسح |زمدحا بمس زع عفو دج كك ىلاول ادد ماخرال اوطعين اكيل تلايلع
 | ددحازمدع اك سموكي لاولسنن النا نانا رة لاخلا و اب
 | باؤلاومب ايزل الائشمجرلبل لاقف ثار يل ا:ىلاوبللئ شى ارت ةظَعمس اد كعجال ك ملاذ ]حطو انباع اضف نبا

 - |[تالنمزعسلا قزرالانهرعزع نانسزيز جز عبرت نمر ادع رع ساكل ا تنزل هجزع تيا يلع زعد عا



 مم ثا

 ١ ك4 درأ

 نانا نءاجندحا اهرلسولورهر دنل اكدنعرلو لاو كرادر) خا ة با كرد نايل جر زم]جدملاسد دوني اتليلعأ
 لارض

 كرد ل ل سنال

 لصلأ جب ماسلا ابلع

 هكاعا د لويد موس ُشيدع

 تارا لص اصَما
 ار عال مرصملا

 لل نيم | ىلع فن
 ل لا

 تلاه او |زعزبطقي نع هي نمزيطقي نيل عملو محل انمرع حاطب ناز طمتيلا حصيادحا ل عنالوطقتلق |
 مة ز عمان نب هشادكتيزمدافصلا بص هذغال لان الث هيلاؤم كرتوهلخا كزتذال ام كرو ثاني اجر نع هلل سلاف م

 2 او ثانيلجر مان لَم ادع لال تلف لاف زري دتلس نع ن اة نيرايتد لسن, قع نع ناس نبه مزعأ

 ماذا انءاطصانلل في ثمخانثجالف ايل رعت اساء ضتل انهن طع اره ذا ل اًمف لاا لاومملو ةاءل ولان |
 اهيرلمةرونل الجز مكئيطعا امل امن لام ةرونل لما متل طع اول انانءاطصأ نال طغ هبل انج لاذ ةروث طماوجزم |

 نع كلذ ال ايونااو من اون خزل بني زشانه تاك أب قابل ندب طعاقم ذا نالت لقدحا
 بييرنغ بوث هنوربلو وعنلا لاكاهبل في ن خشب فيول تح هينتلا مام ةيتبلا دل نسرمالا نالهسفن ظ

 اللعاب عمم لاف مزاح ن روُصن نزع ةربمع نب فرس نعثر ا | ازد وبر عيل سان, بعز عد اربع ن يجز جل ميلا
 : اهتنباعفصلا ةريحقنبا[َسيودل اور َصس الوسم لع اف نبال ةرحتنبال لوما لو قيال لع
 ىقئادالخجل نايل همنا عيرض جرخلاةو ةماشل ل هاذ نفائس هاللي خ اذه نيب ذهنلاف لان أي

 : انام ور دي دنا عشوورالعدرينازاجن سول ةلعَسإل جوت عمر نوور يبغا ذه نالدامائمدت

 لغه وتسا نب تمت نعد اكقالانبنجزكذو ثدارل كير ذال لكلا ةزحتن طع تيودور لع
 أ
 لتس الوسر ف دخ بلاط اهجصزب عز فوم نامل م تلايلعش ادع فان ع دندن اكل عل ازع 52 ل
 ايلول كيرا نطل عل رت ةياقرلاو نط دعانا وجبر اناث ىفاكل اذ لاف ال أب ةزججيل اهيل ]سوما
 ىلعل اهراس نءازعلوقلا اف طن دعب نس ناهتن اةيوةماعل اىورت كبل ءالول اسرتاَضيا ةلل!ناو ةمانل لكد ذات
 وسنع سلا ككلاث نائحن عع لان ناذاثث ل ضنل اعد ءانلث ايلتس شيل سيئول مازعادوم دق
 فضلا بنل ليج لعذ ادازاَصل الل ىلا تع ءانعَتاؤف كر لاف ىلاطمو لماع دين نعل ااه ءا لغم
 للطب لةل مكي لسا طراق صا لاذ در تنل انائيش الاسناد ثيل اطعد تبقا ملم
 افا نيام 2 لال 21 تلاع دلر ار ةراس نال فنا للائلاءىصنل ناي سيخ العائد

 كسوف ضنا احاول طع ارق صنل ذي وطعا ]وراعي اناو فوت زحل ومن طرورامامان هيل
 | ضئلفل الزلم ناككل خا ملول افلم وُمدْأَسَوملاوملَعْس طبول ازعداذش نبش دبع نخوه امنا عطس

 ١ اق هلكت ضي فل خنت مريض هوت رك ازجاط د تاط يذل الجوع اضرب يو ءام الث ارفف دخت
 |بابلااذط ويلا وزهتت ارم ف ثندحم اذه كيل يهز ناخدن قنعبب دا مهنسب ماخدال وذاع قلعت
 |نسادنيزعنانعلابلع نسل ازعدافصلا حبست نان عهلمعنيٍدبَوس انه دعب دوواميقفلا يماني كتان ص

 بلاوموةلماوةناذرمنِلعنلاظ فاك عقالاث ةلفعنيدبوسنعنعج اان مىدوثلانابفسزعئسعلاو سوم
 اوننمز ناين عدانسالااذهبحبي ايش لاول طييرأ, نينا لقد وتب إم /رطع افضل مل طعاذ ا

 | بساط شا نين كن لاولا ندد مانرالاعدذ اندلعت ديذد دوعن ادع نايل وضل زع

 | فل !.ملوصوادادبعيل اغادلتد ثاسالجت نال ان ترد ماد كيفانج اخ فارع نة متل زع عانس
 | كلا لفرارحال اًندارحال ان من لافدلو كلا مآلخلل ل مخرب مل ادرعزيرتمل اوعفترافرلاوزعجب ن اهبل او ميلان مرد
 ايما اناومباامت أس ٍنزدلادبعِ رباط راند ذَعْس ادع هان انف ممع نوثر مهدد فلاب لاذ اعيمجزم ظ
 | كنج تليمال كتلولمل ةنيصرال ناو ىلاوملل نكي منان انام اعز ل ان كف طع طصنالدممل اهمال همصولا ظ

 للي نيست ل تان نال مال ارار ارا اناا ذا مسالم لاول زل ةرللعدذ مدن دبل ادالدال لكلا
 | حلا د اد ذعر لوملا انجن ضعس ىلا, ةلكم هلكشلا نكره كدالوال ناكاذ لاما ن ادام ضد د نلاب
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 هيلا يي
 ىلإ :ةل اناث مش اد بازعز انس سادكعزمد/ لازم هيسازعط ياك ولم و

 مهبط وذيل نكيرلاذالاملا ةيقباهبل افيو. زم هم لخرتشج نا [ءرلوثكواعث ماملو ويلا
 ندا مزمولاسن ماشمز موي عيبا زبارمزعدج بي نعت وبس ازبازعاد وبان ةكثلا او هللماخفا

 انس لونان لَم نينمؤمل ريا ناكل نلت لغه ادع نعد ظ نين خل نقناكس ناز ع اوف زم ايوبانأل
 اذسل| نانمز فادي زجوغيلا عدلا بن نعم اك اهند وب مى ماهنبا لاس نظن شناكول مارا: ثؤيملهقلاف
 | . | لاهل ةيناهبلاع خدت مئنبتو همك شيلان كول مال دال ام كرت دفوف جدة لوي تل لش اداب نمسا
 ان ءابادرندرهتل اناناذال انبات ادص يازمان اطصاضس زعبك ازعل ا طخ نب |زعدما ١بتنزعرع |

 انسأ انهبزمديزخازههمتلا بميلاملازتبان ث دوي جوابا كلنا ىرتشا حتا وكول رعود ماوا لولو
 نس تلفن جاذد يلين ع ةئلثلا بني كلا هدا ذولا اغا اكول هع دماوا.لوقدجداذوةلشيكيئازع
 | _ | ةلصنا زعلك م عبازإوتغانمبلا دب مقنيوقرتلجل ةكولهنادلو ثوبي زجل كال ش 0
 انما هثيلميبزعزلط ب متناعلع نازمالط نب شادن موعفح نبل رع هيبازجلع بتي كك مافن ف داب لشرب
 |.( ةدافتلهدتل لان ن مناة شن ل اف: كوأمانخاد لكون ةداوجكآلانتلرن ثان جرين لاس ةيا شام

 كيلر دق ميلا يطس مل دم ةمت نانموقي كلذ منيل لان ع ضي قيكة راجي الكل نانسي اراشلظ ناثدعبأ
 _ | ماين ل ألمي نيالا امزمرتشا منال منال انهت ناكل انهريداكنماثد رنا مشا انهناول ثار
 ا قي جلا بسن ماهل |نضفاول يطل لح هلم نكي هزاع داو اثمال امعمشزال نال نالانوددحاونعبامخاوا

 عيضاثراودل لو اكول ل انا كد تانيزجر ةلْس إس ا ركع ا زعرلخ نين اعل زمر اكيز عريس عجانبازعشوزن
 أ نهر ادع نوب عم عمير ااملازع بوكر بسي اذلازعقبإ م شدوبد نضنو نالا تش ل اذنال

 انهن شان كولم ةلمإ لل جل اناماذ شل التناك غلام هضادبعوب ل ل اة دلخ نين عل نع ناكسمزإمي

 يقرطؤمنلا زمني ناكر كَ نونو نزح اذه ةيجولا انه تسالاذ لاف أسنان دمرها انس
 وخل مانمالا ناكاذامامالل نوكي ىنانل او عنرل ازهمكآ اهل نكيرل ثراو كاهن كيلو ةوحشن اكاذا اهنال عولتل
 لافي لوقا مزال اياد كلج لمن نوكمن نر داهرت لال !ةيقباهطسو اهتتببوَوزلاطعتشي نآرئزاجلاثلل
 لا نمت دكس ني لوب بي عياد دعبل بمواهنمفح ومب نوكبناذوجيلب ليوان اذان ح كلاما هيلع
 | نمشي اننكوام مادوألا مكنون لسد لوفي اتالم ش اداب ائمغملا انى اسنازعنوجزباوثباثنإ
 هلم زم ااذط نبذ هلاذ لاف ل أباه بنس يبول امص يضع نكرر نارلاندامبلاعخدبد
 كلاين مدل انه كيرل اذا ذل شيب امناورملل للا نوكب مالا ءإش بجبال دارا اًناكاذا ةبصعل ادد منال
 اخد, داذو مجد لكنت داون ناهس ةبسمسلل ثايمالخ راد اهنوكذن مل ادلخد ونمو اًابتبونايايفرازعالازع
 نكن [ه ةصعلا نوط قابل او كال اهنوثروب ةماثمل نال مالا ةيرسثباذا ةئعتل از عبرض لع ملغ ناالارةهللا

 انمراوتيالل اناث! |.يِلَعام دحر عز زعالعل زجر بقع رفعجو هاد كعيزعبتح يسن بسب تنجدالا

 اص تادكفإزعنللجزيقهد كج زعاشولازتناننالا أك تازمح يعرج عملا زماميج بارعة دحازعؤن |
 دا ةفلميلزع جاطدْ يع يزين ع يزن اه لش لل لع ضادكيو زعل جير ازعضانزبا بتي هش
 امان يعز كيرلا ذ الزنا شربألوط برغل. ذانيش كلممال كول ل اذال يني هل اؤلاث نير هلشملل هيلع
 ش ككل انجلع نهنيب ثراونالف رنا بالا ثانيا لوقا لام |نهننب ثراونلافدارخالازمضدوجو عم
 مسالم ساد ىارعرانج نيل سنجار ع هني ذعزيز سا زع مرج هيخازوضا دن بتي نعي
 | ذ لان( أب ترف كِِلَعش ادكوبال ثلا بار نازعد امد! كو ثريا لطلاوثربالدسلا لاف
 | دإل راكد ]وها ءانم تان بح ثررتاف لَ مسانانرحدوجو َعمشربالدسلا نزح اذه فرجول ازين هل

 طلت جدلت راد
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 استعمل نازع عسر الئ دنس م هبل بسد دانن وهل م دال نعنيماسل انا ءاطن زل اوباطلاب

 نم جيب كاملا مقياسدسبقنعانام يمل نمقين لة بكموتعانال ايام شادكع وازع
 ديل حالذمق ناكدالاث ثا لعل يجد ذبل لش ادع ل ازعتبجنعناباز عويمر عت اكل مؤتسب |
 نع ةرينلاربإ كي نعداصنعنيشلا بني هزل نموه لاث ثا ماعم دبعلا لة لاف ثاريلا دلخمسيتيرن ناكنا
 3010( نيوتيطنإدا ناش ادبعيعداز منشنو است لانشاء دبع |زعي انس نيش ادع
 كل هن همنيسم اخ انسي نال ,ةؤنعا نادل انا هنبس دظدنل وينال انيمص عير مل فوت نان ءامدا
 الملازعجل لاكي كذامهبكحت ع يف ثراؤءل ناكناف هبرة ىوذ نم عريض ثراؤرل كسول اذ اعدل للان نمْؤَسب مما
 نمةإمماجيوزنرناو ناله ىن طهر نمرح هءا ال كرت اس واخ افهنم قال جرل كوامزعرانل رااهدداثانلاتلانةعزع

 شالا: نى ادعب ءدّتَس نارئاطهلدوْبض والاه دي ف كرتو تال ذم انا دالوا ا دلو زضالانللئ لها 0-0

 ثالذتبلا:]!!دلول.ةاف ةعيضلا كل املا اماكد دبسفداسلا |مان امنّقرلاب دبعل !ءلزعذاو هيدي ىف ام عّيجو لبعل اذخاذ ريتا
 ادا لبسل اي قاهكرل ا. ملط ل املا نوكيزل ثراداكد دلو ثنام موي ةلملل نعول نان كاذف تلعجتلاذارحابع 5

 | اممايا يلون هجوزا ث راذال عم ليل اهؤتل از هدبعلا ناني جال ل ايه متاع نلشل انالالكتان بج

 دبعف ثلة اربح فزد مزه نع ئازعدإل ازعض اهم بسيداؤ ازعدحا بسن نعتع أك يوملاف
 لجن عدلا بمسم م لا اهنازمااهثريذانال انمثكرتو دصلا مانعا. نانياراليقر حنت ادبعلا ياش مارل راسم 00

 يزل انافةرحننات ك بوز ثاماذا اهل كام راجت ئعمتمأ جوزي نعمت عون وس اابائلاسلانمكننا 7

 لعبا زح ترانصا ناله نءاهت ثإرثكد اهجوزاونع ونا رحنا :ّقع هنم لنعت رحى جيتل اذان اذال اضذالأ |
 ةيتلالتاهتر فا تمت تاكاذل اذا در فارس ميول انداث اذا ايك انسدينتت دب( أنسب جملا
 سابا عوضعدفو د ينقل إم ل دالد نّجوؤل او ذح ور ] نيوكغ اكل ذ دقي ن الا وغم ثاربملا ةلولوخ حوف
 2نزعزازنض كم نعناتلا تناك ناكل لميلمم فعدم أو قباشن ءانلاف بئالنف

 نعئدْنِلاَعمْهارعسازجاعأت ىدااند دش روبو ثريتاكلال ان تلاع ادع ارعمذاخنب ١
 ةيصوباهتومدثع ثضواف ةرحةماهنحت تاك اكمل جد ذل ل ذعج فازعر شت نب رعي صام نعاعيجرتلوي |
 أك دنهؤنعا ابانحب ثري لال وذقف ثربالو نيف ياس هال لاطا يقص زينو ثرال تال ل هالاذف |

 إجلال تول ءاودقل ان دي لل اوفس ىازعسف نبق عمأن عروب بين ساطي زعواطسالا
 هلانئيصدوتاكئ زل اربابرال تم ىتيسول امو هنثرول هنيوتعا مددت طعم بسك لاذ ل الو ىو شاكم و

 هلو ياوصر انك ذإَءشاد ىازعردت نية عيسا ع نعمل نعر جازجؤملانعىزوزملا بن لص

 نإازعركح ابل زخت غن شاد صرع أككث واغتى داب يد تاك ذيل ذلك نوت ول ]ب كزونخت اطل اج
 ِِلءاَئاَعْنا افران ارو رلوآل ا كرتداًكيش هنت اكرم دادخو نان اخس ذر اهيل اف دحازع]بجّرع

 نور مس امز عي اقل اهرناالا ملثم ناار الضخ نعنيشملا بسيصسح اب موس اعجب لوي ناكزشلا

 كنها ماجاك نائلول لاول اجاب لدالا لوإ يلع ضعاف شل ذلا كل [ميرعسح الازم

0 

 نسا فلا بن اكس صحم اب مهني نوك«كلذ ذب قربان فل امم يس إطعام ةيقباودا اذا نبل ةالاثد ا ظ ظ
 تفعياخيلجرو /ثلرلع هطادجع بازعن انس نازعربسيلانارعزبشح ا بي نائسنيشادكعز عري موانإ | انس

 اتا اةسام ثددد لال زم صج ا ىدا ويب قباثهتاعدا كس ىقبان ثزدد هلدب اكن بانه ادادقد ب
 ندي لازهمابَسن نععَو له ع قمنا أك ك لذ ى مالكل اي سموك الصمان همالكن وكمن ]تيت ضخي
 ناك ال انرثرنمانث دال امدزنو هن اكس دويرفو نام تاكل جو رع تلَعْش دوب لشن ل ان طع نيك لا
 دون اوم لل وهف تى ترن أنت رع عدف ناكم تل ادد وهف مو موجز عن! ل عاطرتشا هتان حم ديس

 1 لع
 مام سام ل م ل يس يس سس سس م يب ب للي ىداتللن
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 لادا 7 و 9

 ءوتالراد هلب انها ؟ىدؤفرهنا نافع طرا ودج هناك اكناو هناك مدلو ناكنانرلا
 أ يي فمج زج زفوزدلا ب هنباطهؤشال ف ائبسس زن ءوباكيرل نان ماس ى دب حش از ئش هنباكرهلوأ|
 طيشرل نان او ةسم هان اكدا ءدمب» دلو ناك اد نرل ادد هاك امنال الشم دارك ازهس ايزل عدلان
 تاه بدال يل اننرح نال كلذ: دي بخ ند درجته كاز خ ةرابع (لل ايمي ثنيلارسهنب ناقل كلذ
 ليقدلو نانا انكهن باوسل اة خانمل زمان و جانداميدطنمالكل اذ مليم ناالا ناكل الدلو
 ٍقشولودا امر دميونسبرحهناناف اهل ن من الفل ثم دع ل ان انيرخا العليمي ر|ن ادد سب هناكتاكوفتاكملا
 نع دوب ثربامند هب احب ثربف هضميونملا ذا امادامر لكن اكاذا انه ثلا يش هس اكيلو اهل بواشموي راع
 جاني قمع دانذن قمن مش نبا بتب نمد كحك سب .راخجالوملا انه ؤعاطنلل اذه ليزتتناالللعا

 طوشناكن الاه هنيداجزملانبا كود ثويتمث هناك طعجىدؤب تاكيزعهنلاسل سلم هادف زعأ
 به انمبب اشرنا ةيقبىلاول الاعدادات يلَعط عش انكل نان كو همام هناراطيلعأ
 كي نعرينعجلازب نعزي علا بي هلش وا تيِلَعشادع فزع جاردن: بجميل اضف يمعيلا نبازعزيشحل ا
 | يلح انيك ةيداجز نيارلد هلداكهضجىدادغو ثوم تاكس ذل تارايات تءادبم بازعجلطد ل بج

 | نعش ةعزمضازعن د يلدز ع لي ةحامسن بة زمول بسي هو ىقباطشريدنيو هئتاكسشيقب هنأ
 ١ الغ نمت 4 ندا: از عرج |زعيوجيز باب هلشمر نإ بلعش ادع ناز راذ نعنع ' - تنل ْ : مالا امش ار كعب ازعز اكل نمناغنناز ابن منيا كيب ول فوبا هنت نموا داوم قوبل | اان ةناككازييلع ا تثكآأل ام كوتيدانبا كرتيو ثوب مهني اكمضعب ى دوم باكي تلكك لف لام تلال مج فا |

 7 0 نهتم ناد تاكنئح اعط[ ول: هر د فل اقل ادعت اكل ِحتِْعْئلاَس لايت دكا 3 57
 :ةوقكلا 4/رز | ائنسنل هاكر دم انباذتوال ام تكذب اكل انا مث. هز درئامسخ ءالو ل لعد ايتاكملا ناو قرل [ذ دروكخ هلتاكم |
 1 _ | ليبالعوهف هبال ياس اب اج اكى ذل ا اعدانافءابانتاكىكذلا دبع هضوزحنفسن بلة يوك اخلازباخبتاك : ا ص ةقالبع هه رح هغصند نام تاكا نال اكل ازبال قابل لمَشلاَو تاك ئذلا ءالول هتاف ئشئ سال كت ظ
 , اكمل نب نائام ل ايمي ارمضم ثيدحا هنلاس اه زعيتر عزع دانا بتي |كهيلهرنانازيدعتل

 لاف ام ةتاخكل ال ان مانتداذادِسوِإَمشسارةش اءارجويصي فاك دوه الا ةئباكك دعب هتدالو ثناكو هيباشب
 اطركشنكيرل اذ ارتاكلا »ك2 نمت ريىلول ان اوم موفاسو] عايلَظ نأ اوهرشبت ن ليج رع ءاثم دقن اما اذه

 ققيلاجو طر يسيل هبال <وغبناكان هيا ممل اهدؤب نا همزلمو مدلول قابلا نوكمود يدون عوبائودقب هلع
 ناكينإ جوبا ىدااذاهنإزم ةيطعزبد لابو ناس نشا د سزع هاند ىنزل] ح !ءالذ ىاثب الكل انل ازيىقبام
 ظ ئالَمام المح كلذ ّمحااذأو هِبِصاَم والا [)صاوم هبا دعوتبامىدلاذارنادابخالا ءنط يسيل الو لوقا

 | | فازات هي هدا اكرابخالاعئِجا بانو امل ناكؤنكلذ دهبي مدان هيبقى دالذاا
 هيلعايتشاراولم_تاكلجدذ لشن لَعشادئع فازع) كج عر بعدنا زعزب حلا بندباطصارخسعوْيعأ
 ذو نعدج لف |رعنيشحل ا ١بَمي كليرش م طارش نالاث لرش طب ملتالَبَعىلا كلذ مضر لا رلز]لبعتنا ظ

 انشاد رعزدوب كي نعد) نبعد عل ب يأكه لش كاِلَع هاد زمر بباولاحلطورغ |
 | رجل منيل اقل ثرادالد هدد فلازئارهن تالا ناخد ىرتشلتاكسيث كث لام تلا لَعطادكفازع أ

 ظ | تمل د هل لو عل تيرم بيلمأو نيدشلارارمتلا) ان هنيزجيزماشلازمد لماع

 د مولا ل را يل دو هال 1014103 أ معج» ههكتم نسا

 | لإ رعرشل لعشر عانانلاسلاج ]يل ازعدإ بماي حا زع م دلوسزم ذهل كل حلو ثق
 | ذم كل ضم مفمن ثدوبل اف حاصل ثائيجما ل نالك ن وتوم كيلا لع عددا ةنيفساؤنوقرفي

 | اكن هدي هيه م سورا 075+
 - مهما عسا - ا ديب حس يم

 5 00 اع



 زداعذ
 يرتكز غا العلف

 دوعد لدا بان اوفرشنا |
 اهي نان وعد دارا ننك ]

 امامي ان اطيشك كنت

 عمرعزذ دكت
 دبر كك

: 
: 

 مهباور نيبالْننمَمْي موق طعقو تيرم اسل ان هلد لا ك2 يبن لل ازعربمع ناز امو نعدحا بمر ةسممنأ
 فم ساو حالمب طش ولان عشا لضدا نيج ناغ كقضعرز صون دويل خل هلم تان

 يتلا ثدول ل ال اناكاكو انام امتار دي لذازغن ةنينتتلاذاكو ئش ل نيلزالادهذد فلا ذئام اه دحالل سرا ىلومزالاو
 نه التل بن نكموشدامم.سدئن ال ادعوبناظل ا ثلاثا لى زل اطر ولزكيرلو شمل

 :يالطعاانمل كير اذان ذو هبقمل لك( [ هلم اف نثلريلرالا كل فمان ةنصلل م: نال.ةنعاو | دس ان
 دمام انينبازعي نحل جلازعرننوب نع ديني زعلع تن [ككه عل نما هنمدحاذ ىلإ حا كيرا شداد
 و ةلمازملجتل اخري فاثانف ثنا انييل طقس ةزماولجررل كت ناتاشا: عي زج لجل ازع ةزحيلانبتع
 00 اب د يوي ا عا الجل ازمةمملا
 زيلع اوما مفدي لانابعن هنصي نكشلائئاث نحر خافاثرفف ةنيفس اكد و لرتيل الاطعمه دد فلا
 هنضوا والذ خال امل اومرثب ل يذلا نكينو شبل شبل ىذل 5 للام ظديل ناك وُم قدساين اشد دام
 ثرقتز ان كبه مالع و طق ]لاذ التالف كج زعتر عالملازعرسو نغم دبل ابطح بي
 اًضبم ضعي ثرويا نونرويالم ل اؤما ملص ْنعضعب سف مْعْعَب ث روب هانعم ةللاز لجل اثرووليتلارمةاملا
 هيلدطق لج ويا تلا شاد بانل سلا ةرافذ نيديصصز منال نسال زعوشنل اعرب شحم ابغي ائيش

 لكلام دحاز عظجز عال مل عزل اضفزع دنع بمن /ازمرجترل انرومل جرام ]اطر شذ افن ثبرت] ما لعد

 دكر عرشلا وعني شما تي هلشل الع شادكع فلازم انق ازعنائازعإلا ضفزعر !:ز همن لع هي كلذلشم ْ

 ظ انهيلع مهنا ةاماةلحر ذليل طق لان اشن إغمج ىلا زئبق نيب زم يضاط ىو نعل نعت |

 ناقل نعنع بعيانهنرول ل ذاك سوذ مهم دحاذ او لكث ريل اقف هرح انج ]نم تاما قنا ى دل يال ناهض ثع

 . جرب مصعب شد وبلاةثْكل !ميلع عقدا نإ روت درغي موقل نعت الع ال ادعس انئعاباملاَس ام ىرصب ازعنارازعلع

 ندع بتي كلذ ل ديب هلَعطَتس يجدد ةزماذ لت اِلش ادكعيل اعقاب ازعن ايار انففزعشتع
 ميفعب ثرويل اهتم او فيك فقس ممِلَءطغس موجزع هنأ 1 نات العش ادئعةازعلجر عن اياوعْءلاضف

 تلال مكنت نيعانبنإرحزعنإزلا نزحوا ثآ ةنع تديلولان ع نر مروع عمنا بسب ض عازم

 ٍِ م زماوروأتم الع اومثر ودل ءالو هرم ءالؤ شو ءالوهزم ءالؤهثروبلان ثيل الها اًعيجاوتغ مذ لشن إلَع

 اهيلعب رعد عجزعحانؤل از عوقل بع نيف عرج |نب دبع بسد ايش ءالوهنماؤند وام ءالؤه ثدونالوائبش
 ثوبافلِم كلم انهيلعددبال :لحاذ عاش ف بالحل نرعْئنمذاهناد اًسئءيلع لع ثني موثلكء انتا لافماتلا
 4 زين بيوع داع يش اني ةعزعدمل بيب زعل اكان يلَمل سوال اراهدما
 ذاب مة ىو موج عطس كيب ىف لونا هغيزحا باي هفيخ نال شلال ف شادثعوبال امل اةرانحن نبش نيش ازغداح

 | انهجلالإيدانم ف ضؤستواذط فضؤئتي هغنحؤ مال افف كولد انك سن هبحاصت كول رخالاكوحازه دحلا

 2 عامك ل ىلولجفانهئتس و ماويف .عضةعرتلاهنباط از فأن مننب عرقي هتكلو كلن ورتبل ]شلال شارع واذا ف
 ظ بق يملا نع نينو سلوق لاذ لحل املا دحازغينرجزعد انزع نيش لا بت دعزبداطزع هيا

 و للان اهدح| عميلنا كل ا ا ا

 انف لعل رعب وباسل انعم ايمن اسم هلشرا تل لاو طمحو |زعوبخازسعززجزعد ازعل بميزخالا
 اب دكت انرااويةن اناا ماو دندن ومذاق الالهام سارعت

 انعبوبا نسم ازعراكل اق زعل ميلا بهي اك ندد مولا هباما اهيا تلم كيسي لوا اثان هلع صمسلاغتأ|

 لعلنا مميلاثن انوي فيكاامواتدل دبا ةَصةقارلتمل وشلل اهسمازعنمعنع|
 أنكر ااا انس اهانعل المن ساسلازعديلولان قع عه ايس خالاثد و امداصا امهياف الأ:



 ران ةسلارش راكبا ام نايس امال اطراتلا اهلي عان نر ارجل الخدم ثنا 2
 1500 ساس نق اننا يانا جقاق أ

 ,ةاتيالخ نسوان .ئل ل اذن كلب طومدر ازال مال إنش انالا نابي اذلالا ايناس
 ةىئانلاعيجاثلاانل مب كنف بوصالام مدا ج خال هنااا يما اوضون موقنماس لال
 تريم «* كعلم يمنا ننام هنتاي زيدي تلا ابجنلا كي قار ففأ
 :ةل ل مخل رز مش ادع بنعم ن ايسزمززضازمدازد» كسب أك ثروت ئيبؤل لزم
 | مالإرةثازخالا :رالالانيد لون منكير اذ اوم اهسدش لبا ريل اهنررتانثونقلطقيد فرات لم
 م نانمؤلا ايان تل إلم شاد وبالاة لاف“ .نس شادبهزمدلا ١» بنك انيشمتدن نفيا من

 | ضوبرمئىدنبلازمزل بنك انيشةيدلازمنؤرال م مافمالاز,تازخالاو ة ونال اذكار امثرولا اهثربةيدل انا | ظ

 |( دان يالا كاوا أيا ارم ةنرولااهثربةيلالاغل نل شكلو مجاز عرنبت ني زييزمرصاذزعأ

 تالكعوازعةراذز ندي ز عر كمن زعم ابدئباوةلبجزارعتصانمزي بس نمركج | كا عش ةيدلاظنؤنرإل
 لعن ضحإ ,دوادزعوطبرل رعاه بيزم :قدنا|كك فيش ةيدلازم مالا ةوخالاثرال لانا تلاإاحأ

 نازعريزن مِبْومسْر مراذصلابسبال ل اهئث ةيذلاتمالازم ةرخالال م هللا لافْتلِاِلَعسانِصِفارع

 _ | فالائثراض ديل اةيدك ماذا ه1َسَول اعيلع إل ص ش الونسو ناراشل لاهرغم نعر طنوس زرع بولك |

 آنسأ ةيدزمنزةادلاز تنال ينجو ازعرشجنب ل زمر سام ن يوغي از عدي زعلع بتناك ل اؤمالاانكت الب
 ٍِ 2 اا كعوال كقلانرؤغمب ناب نمر ابازعاشول زعنانالا لك هحاساه دانيل اناهيدن شريد اجو
 مدلازبوضلا كيرالا امدسإ )تل انين اخ ئيبتلماةيد لال ةؤشا هجن ةيدر سل ازمات
 1 أهدسإا'يرل ان هل ما ةيد نلترللواهجوز ةيدّزم ةاملا ل انتر الع شاد درع ءرارز ني دي عز عن السرب

 ١ ةشرزوال ءاتلالانا نهيب زوفمجز ركل ريف ول ازعهشاه نور نهد از بتيدجانم ْ

 | دف هياساه دا قانا اب تنهتلاغندا بل ألمي انيش يدل ازمم الرس ةرخالف الداني هي مايد هلت
 ةلالاكن اراه ضَوةيردلإء نمل اشراف ىزخار اخ وضم د ختراوصل اوه مااا ثضفاول هيل مج غاقج دب

 ثالوث ال لزأ بشنتمأو حكت باك ددعل بابا ةّجرا :ةهاؤ تكاذاة لطم
 را الساد ام جدام زعقم مظلي عنب تحلا بنينا -

 دي[ لاما نايس نسال ازموضنا نعزي بتي نمدما كه حانضاطدحالثمنالجوشرل الانا
 ب نعتمد ناك ةنير هيرفلت دمة ماما لوني اضمسل اي راممال:ةل بعزم تليف

 نوكيئكلوم كلارا مدلول ئقاذإ] يتلا ثربال ل راسل ا|ّهِلَعاَه دسازعجاذحُي ل محن

 هلطنجيورعاذهل زعبل دن! كي نعدازدازعدا م نمدجد زوم ةدهشا ]< ل تا فريف شانيل

 باز اذهوضمزي ل ايم هبسنل ةراقكاهب لنه زتلالو غانا يليها اةدما) ةلبم ةرلتلا
 بيور ازع نائب هضاووندع نب ذهبي نعد يكب ايلا اذط نمزخادابخاع منواذتنفدا صامتا
 اص قناة لا طع سلا دونم لان ملل طلع شادبع ير عرلا سن انس نعول زيازرعدجا
 - نينو ساخن تايلو ة مجاز جرست ن يقع لو نميساط مقهي نب ودنس جوملا زرجؤ يتلا بعد

 اييزجإ مع نبفسوبنع نيش اب اهئ الذاقعت الطعن اكن اوهئاريمبذ ناناطخ ناكناذاثممازلةطمدق |

 الجل إ]ئماذال نر تناله مجول از عنيت نبق عرس اي ثواطتفدابهلشرا ليال فلز عرق |

 اضأ دل ن عراب نليضفز عن اع دا نعن انسب جمب جرن عل ميلا ١ سي اهنورلادعن اكناداهث د داطخ

 | سانت !راوب اذ لرد عَع , جز اذط ىنمدت نايم الح ناكناو لالا لاول - ليل شام ادع

 ظ
 ظ

 ع 100ااااااالاااا1ال ا

 ا ١ :



 | ليا مالد ال اسرالاو ملقل ب انهنهبيناهل 3 هيوزمط لو عوطقوبط | ةدحا ذل ازيرا
 يمس ا يا وريال هي لم هلا احد نشل امل انستا |نوكينا

 :رلانيراذفزرخجيم دكا ب رفرجو اذطد لاف ثدحم اني عجب والا اذهب ناكد لاغاني زمالو ةيددل ومال ايش
 كيويعجلارازعوضلازهزمتلا ب مديفلالاناماًياثكهلعل علوا ءلحاتطبتسالافد دساوط وراك يتلزم
 هي لوتل الجي ائيدونالئاملل ناكناذ هثربالل ام ءابا) ل جر ملكا |مهلَع اش دحر عا حز عريمعجج نبا عناؤفص

 فيرنالاو ةينعابان هيد حان نمولازنيدساط زعل شل |امهلَم ]نرفع كلاس ل م تايغر صفح زم جنلا بعت
 قيال لان هئر يلم هئراووط وبلا لم |زموشو يحول ءاطادامباامابان زم الصار لجو زالت ال دا
 اللاتمل اف ىرعسبلازعنإلا بن نعدباطصاضمب صناعيا كي ةنعأل ل ازيا ث يم فخ
 ايلا ب اكلاوخ اليس دمنا نانلذخدم انهما لادا زماس 3 تاتش ادع
 نع ةراثذ نوب نىسوم هي نعكملاز:لمزعدئازاتع اكذب نبوسؤيزعناوفصْن عرسك ١ امي ناونصزع

 رامبل اكرلارخاهماملا اثل ل يذالن ةيجب ثيل همانناكن اهمال ةضاللادلو ثم :نافف تلا لونصيلا
 ظبي نعووبعنب فينا انمدع اكو يع فينس نعرئعيلابازع ناذاثنلضفلا بن

 ذل شاء انملع انبمق خلو ةنعلل اانا لوي خبايا ءظقداكل بكلام دبع نع
 كل الاجمل اا هجؤ فرب انما مالا توالل ةوخاك اونو ,النبالل ةونإلا أماق ماكب اكوا همالهب :وحاوعي هيمفلا

 ضار انل اسك ليم عااط وشم زجويغل زعل وس بنين عملا | هاوس شاي فال ةوخالاد مه
 مال انام الغلا اوثدعو ما 1كامنانمادانلعف همال اذ دول ايرينممنل اَسَولاثن املا هئام عال جرّرع

 ةاكزإ بي نغدبس أكن الابالا ثيالئ رن اف بالاثربل م بالامرفا اذان لمثل اوخال اوبر نم اهتومدعن

 ةفاوتامازعاللجر ذهل الءشادكع ين رعويص نازعن اكس نئارع م ]كوع و فاشل ادلخ ن1 ةرفعج هيخازع

 ا وج ل و كل ا مئالم دلو نم

 ةبصعلاةمثيْنممالغل اناث م مالغلاهثروف همانتا نائياراثلثلاؤخا لام دول اثيينسمنلاادبا.للخنالنةزملا
 عون اكل صلف تعي نات اب ولدان وتو م انرلاوخاشبر بوه تاذدما
 ادد همانتانناالاتلط هما ة.يزمة نعال اف لالش نحل ازع مال نع ضفللانصنايتع

 دامو ارهصنحنيبيمدج بي نعت امسنبا ايت ناكر رك ل انشري موه بام

 ةقشنب دي ا و سلا ا
 لائ.شينمةنعالل انبازمئلاّس نان لشن !ااَعشادع ىنازعر يجى ازعل ءزعنبشحلا بيداول اس دبذربل

 هما الور شداؤيدحا,لرّنِل دلول ا نإ جار عيلَعَة دز 0( اهنعال دفان نعي هوباد امد ناسا د اسلم هما ةصعودما

 نعل سلات شلاش اربع ل ازعريصي ارعنب امنع ءالنم نر شصزجفوكلا انعوتلا تي اكدت املا

 هيلاددازكلوميلاممْرالفةاملا اما لان هضن بذكآىدلو دلول انللذ دسازجوز ل اثدانزتدانعال اذا ةضالملا

 ١ ,مدح راج ةنازلاايدحا ءاهد نانرمهنريالؤ نقتل اوخل نان ءوبامع يول ناذ ث ]سكر يل كلو عداالم دولا

 هل اوخابحا اهدلو نِمْومَن اناكنانل اثنى! هنلاّسل (لَيْمعْلرعالاعل نر عنانس ندين عوني صن زعداشضلا

 دايخا يا انهد دونم دن أس يدمنل ادلجانْر دلو ى حا امس ناز هما تي ريتا اكامهترب الو تونرب

 نمائضالنبزمهاييلمل يدها ذل نال بج وسم ذل اولي خاض نانلل ار امانى بابل اذه نمرخا

 0 ا ب حم طوح 000-3 0 يلون



 ثيلحو هالاسبوع لعل لتس إيف هم: بدك اداثتراول انوثنماه امم غانو لالا ريصب نايا ورب

 دحازعقبعد لهم ةاملا كى رمد رهن الو هيوشريلاوخا نام ءوباع بيرل ناعلوق نم ءائممذ. ىذا لبا

 هئيزنةنمالل ا, لان تلاليفمج ب رمال !زمزإز ل نعدارملا كيو ٠ ءانحازعباث رنازعداولا بيب عاج
 . نادت ضميعراب اعزب حروب بين اناا هن نال بي نيدشل اال قائاحشتا

 كوذلقنماللراذ تلم نينسؤلا_ءاوغق ل اثراكلا لهم ىنإزع ةرانز ص نيو ناين عر عفازبا كي ةدلنذ
 انتجت اهكبلم لوم ريغ إل اناذض بيشه لا يس مانا لمدن نجنال ماماللىابلاو كل اهم
 ةنماللإزانيإ م ناكاثاذ ءانالا ناكوتمهيقنلا فل امون امهِضجول او هلكدمال ةنعال لادلو ثلمنا

 ىلاثو نينا زبذهب كل غلط ل هتس امتي ل اءانال انلاو ككشل اهمال ن اكإم الن مانمالاناكنمودمالا
 يؤخبمم اراك ل هلبانج كناكت لنكن اكان امان هنص نولقمي ةبشعاهلنكيرلاذانلشل اهل نوكيامن انبتسالا

 يس يس قايلاو كانا مالاذخا
 نس| كادعبازعةئنلازعزبشل بنية نعل أك ار طلت ]يم «فكتشمأأو ةدوجومنكتلاذا
 ه|لَسْفالوُسد نافؤش هنمثروبالةاناط دل ىدافاارتش ماما موق :دبل ط قد ل جدام الالام

 ثعار لوب زذالجدامبا هن ديلا ضييلجرالاانّرلادلَو ثدوءالورجيئل هامل ش ملل دلو ال( ملَسولاؤسلع
 2 نع ع رسافل نمنح بسب هتديادددثإم هئامازعن اكاذا» ما ا

 مالَتلالَعش اص لا عصنول امن طن عر دوب بج نعى دبل زعزع 5 هلْس السادس
 ارب

 لان هل ثمرات الم هل اد كيف !رعر ضيفا زعم دْنمَم ممنب ١ بس هتديلو نال وقىلاهإ شيلات
 ْ | ةدسملشا للمس ادكع وازع مايل نزع هليجىلارع بيسو او فصحرع هنع بصب راج دل ئيتدي لاق نال
 ظ امامنا ديد او يلج اكساب نيب باجل يوتا
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 يوك راو 1

 ش راما رولا هتاخد طي نكت هب هل ولخ بش اوضو دلو: تايقر ادساهجفرتتةنلبغ لمار غر عمزعل اينو
 ا مأ شوج ىديبل زجلع بن أك دكان الخةينلاءانذنمىاقهلا كبل ناي ثروبالة نا
 ص اطنايسازعفعجزع ةثلثل ل عرافصلا بمب ةضالل باث 1 ثالاموحب لع دما لب ةزم هئابارقل نال دلو ثايب لا
 : نان ضادبعزمر توب برمي اهنصعوا هنال هنوخاو تا هثزن ةنعالل اباد ان :زلادلو لومي ناكر كرايلع

 تيلموشنا العون اءذل سي ل انا الذيد ركل كارل كشف هنلاسل خام طاع فازع
 5 بتاكدنمالل ازيا كه اميوهددا امام انزلادلةيدناءدُرَد كي مامالال اهرثر نسل اسْلَو ثاماف

 . |اااغمش كدلوفةنا سن غيل دزم هلل اس نفط طيف زعن انج زم بار نير عرت وبن موديل زمر

 انا لان يدسنبنائحزعدازبلا بمن دجيزبنبازبعو دعا زمعتبغ أكو مخل اشرب يخادلو كبر فد ثان قاف
 يلا دلولل بل اخ اناث داد عير لو ثا مئاط دل دان ةيدوهب ةلمايضر اس جد عا تلايلع اد كعابانلاس
 توكيل ارش م نوكمزلال امك نو فاشل اا انانمئامالغاط دلوان ةملسم ةطمارخو اوس لس كن هيدؤهيلانم

 الل ادلو ن زمنا اولا روشنمعن نوم يونا هللا بدل اسهل اؤمل ان( [يمب هلل [رسدنال هئام

 ”تا[ياغانإل انالنْيئلّلا نالوا مترج زمضي زل ئازبم نوكمو نهب بعت نمو نادال هثم ثدعبالوشوب
 انياخف ديار نوكين اذ اهحاحن مون ارتنوب ل من وقولي لاذ مط اهب لال انزل اداود ماسالا ذيئنعلا
 لوليد ئالازمانهلوآ هنمنن امن انهنائد جم عيخاههدريرل هناب نانح بخ ف وذ كلا ول | اممحايداعنب



 يزعل تع نب فسؤن نعوندعنبجزعف حازب ع سن ل اج كل كار مالفاثذداودنااعّردب نير اذا[. ّّض
 قرع |رماهعان حاضر هط]م غاهمداهعماج5 ةديلوذ 50! نين ولاريماوفقلاة لسن للعغعج ىلإ عشبجزب

 كيف مالغلام ما'لغف هفانل خان امالغ ث كلوذ دحاو رهط د نالحرلا امم جرم مأو رخألا ايعء اه ضحت نا

 "فاننا ءاوسيناثريوانهيلكانهتريهنا مالفلا ف ىضقن وبا اهتاعدداالذ دحائرهطذ ااا انهنا |
 0 خلل اكؤىنم در ةماثنهازن دقفاؤل هبل عزيزي ذهلا ذ 01
 - 5 لم فضعم|' بالنفع ,حارابخاعممعملاب هك ككلارلولا

 00 كقةسما اك جولخلا :

 ال” نائرككبق ناو ئيانغل امل اما هلوقالا ةينب كل خإءانهل سيل ناف اهو تاو لوقيتموخا ءاتل جويل
 ا ا اطرد تلاد هداك تان هني لارا لا

 ةنابقلا بج [ك انف ميقعب ثدو كلاب رغم نال ازال ب ملوقصز بزعم كلذ ناكف اخاف عانذاد
 ضرار بزل نانا, اشاد اع جوان ايط عدني يل اع
 رخألل تالا اذ تامه دسا نان احلاكاب نرشماثكسوافضع مث كلانب اذرعزرخا ثن ناهملطل افدحال امتد شلا:

 لبعيفاّرع ديز نط طز عراة زهمنيارعداولا كي ديد نيل عدا انعلع نبل نع ملا تب ناكدصي

 دب ااذب ميول هو ثينس د حلل هب لان ىلا حاد اة كو ةنيبالا] لاني ل: تلالعمما

 هطزلازعيح اربد بي ةماش ايما نفل ةنقلازم بوخي نيني ذهلاذ لحل 0
 مالتلا اهيل سان اة او - ايرون لق از عوتبلا وير شا اديصرعوَرلئندحازع
 دادلو ءاطدتهتفنرة زا ذاءطالتسال ام ىعبلا طالما أب هينال عديت ثدويالو ثرالاطالشنال:
 مهنا موعدال يتلا دوق داب فا يكعا ابك كاد 0 نياق انعدالص اول جزعشالاثيبردت

| 

ْ 
ٌ 
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 ناكس بانو ن ناؤفصزجوهئ ب ]يخط عركلا ومو نيرلا ذركت يخاف مابا ولعت فنانألادنعاستاوه

 نعالامدلزنو ناك هئازيند هنا ةيئجزع نالثا تل اهنا لمعي لالمشا جابانلاسلا خخ ديم
 عواخلازعمشل اس ل اةريصب ف ازعن اكس نباز هوجو, ناؤفص بي كو هيباةإ سال لوزن هئلب ل6.

 ناس قانا ايزالو 1تلرايلعل أّمخل ان هناريمنل تربزحو هثاعمنمو نالئاّشل ادنعهرباهّنمءا - :

 ا ب امل ادا

 دلو كلننل انمغت ن اكول ضال مورق ن اكد دعب رلول لوغح هنا نرحل ازبذط هرمي اتشتتسالاذ لا عولف ورمل /

 و ا ووو عفوا ةكورج كا انور هداك !طتاحناكئاملا |

 هليصجيو حلاو ثم ا مرح هناي دلول امتريزمزماون تيح ند لاول انتي اذ مجول نوكي نا عج اكو نوني

 هجنوعرماطزتميا يلع باك طل انين فدجتتم | يابس داكن
 يان ائيد هتان شدونو ثريانيبأورح د هما نمطقساذ طفلا ذ لو قيال ضاع انتم ل

 رضانيب اع دوو ال اذ اوال نال ش ادن عوبللاذ لاري فزع ناك نبارعت اون ةعامسزبا ثاأاص ا

 طماع ل اع نجابا هبيتع نركملال اس ل ةل يصف ازعرح بعد كد و سيغان اكاد ثيم : 0

 دبع[ قدسي انا اتفانمن كذالك زعتر انو اختلاب هنو ةدالها نبل اص
 امشمرل نمت ربل ةسوغلات اش لَعش ادكع ىفازعن انس نش ادع زعدائذ نية عر اجا بصمت نع

 0 انممضج عن دوعن؛ اردو نع ئدئباازعِلَف اك هوس ورب -

ٍ 
 ا

 1التنتل أمبسيغا ناكايدتانثددانب اعاد انا ياذا ان هنعرجعان ثدويال وة وغ ةمإنع 5 ا عانت 11+
 اندم

 ا

 أ
| 

 أ لدلاووباوُم لوقف يفصل ادلول | اهممد اشيا هوب مل التجلي مم اؤثاىاذ لاقت لينا ز عاليا هارّجعالا



 اةنسالاف مجيوضلا موال بابن بانل اذه نمناغانارجمدم أي هنو عملو لهن: بتحط ةبدلا
 لوما مال ناهتسال نوعا منال ةيتقلا لمرض سل لمح وجو انجب اكيرغ دلوني داعيسيؤتح ثر وبال اير ابخالانوأ ْ
 دقرثرالاقانهِْعَو ةيَرلا نيو رفلا ددودتو اهب نزح اهدتيتل ةيّتلازعشرال ا حاشسل اراثتع مست نكمو أ
 نمضايشرااحي ث رداد السجل | ًالهتس اف ءانتلا د اهشاخئ دا ةبس ءانكن هن اراهشل كاؤبا فيوم

 كليم كئخم | كلذ ةرثكآرانخاانيددد فتنلاغناننئاندهثب نان تل اثدوةدحاجشدهش نانأ
 دؤارع اكس نبازعناوفصزعتاذ تنرس»بيينازنمزمن» اك سالك نجوا
 | ايان كد نملوجن اكن ان مشروب فكك وش ودلودولو ملثم مالم ْشادجعو [زعد ذنب |

 | ينزظزمرسةبسقتسإد ةذلامماليعأءالسا وو اكان ملوي داكن

 | قعنش ادن عر نشل اكد وب جنز ثرورلخ ام نينو ناكل ير لٍِلعشا دبع فارم |
 | كيحنمتندوبلا ان ءانتلل مملة لات اندل دلوب دقوا ل. اسلابلع هلا ركع نا زعرل انس ماننم نعرينعيفانبازع |

 | يلعن إل اعزه ل جتلا بمس ءانتلاو ل ال انازيم شدو ءاوس ن اكن ام ثعبذي ثزيزف ءاوس جرخن افرلويقبس
 2 مل | تلات ءانتللاندلدل اجرلكافونح رانا ليرضق لانا هشادكع ىازعر امن ماش نعي معو

 ل 37 | ذاتاءاساةنيويالاق !دانلانلتسملمانثانأيب * نه | وس شجر فاح ان هنم جرخ نام لوس خرم

 علا ( بلكت ب [ق دار هتنالاب بدرا ان ثاذنالاب نيل هناك رلو مق بس ث حزم لوس تن نماذكه ضن ضتتتل ك جويا د د
 | |[ ثفثجوبث روب , نضحن الوثب ناكياتلا/ يلع تلح نا هيبازعد عرف زعدشلشلا4يو نعدافصلا+ بسب ءاتقاددملا | ا

 ا أ نايص الع فصنو ةإنا] تع فضول راو ثامنانهنمثدحلويلاو:سانهتازاعجانهنمل اب داق لوب | |
 < 7 |١ خلال اف دسازءاناطعاضجز مكمن ازعل اخ نبازمدح ازعزج |ككت إلا انهض هب ديراو قيل اومجقتلا|
 1 26 | عشوسزملابناوركذلاثازيمث ددركذل زل ابن الوب يذلا مضول ارمشر وبلا قال امرا ورك انزل دلنم ف

 | ١ ناكئالاةثريثاربمى |ططلون اهذم جذي شالا اعلموا اندر نبل دولوهنعد ونال يعش ددؤنالا
 0001 ا د التلال شاد فارع ةبند د اكك نال ثدّدلوبجبالاناكنادال انين ثدد ولان
 راع را دالتحدنسا هاَرُاءيجاطس جرخن لَويساسب ازعل ائبجانمتملوب ءانتللانل دال انثي ١
 , انصإ ذل مالتل امن ملعمنم اب اص ضجبز جربكم ني نع ادهنسازع هدوخ )زج ميلا ١ بمد اًهه ل مضإ رض ل اناسيتجاد لتس |
 3 ا | ثالث وعدونو نب لاباذ اكن اث دوبي ىالحلولادخ زج مالا تذليل مرت
 0 ا نب ةرعن ةبوعم نتن ادع نق مزعباكلا لج ْنعهنعع بسب هب ثنالا ثيم ثرولوب ٍيتسالن اكناو ركل |

 ٠/١ | | تانلاتض يسخن اوال ل افق ةيصاغ كنج لال اق ة ما جيوش ل اسس طن لا ةرديم» قميزع هيبازغ جير

 و | ..| انني تلانينؤلل بهل ناكتخلاطضعيذ لدا لسال ةزرا قانا يوت انلذ نراه ضؤرسع
 | 1 ة ناتو انمنئئريل كاف لوبا وبسنيازماهلا اناًمجانهنمتتانلاث لوبا ءاج ثحْرم ثوو هتيضف
 | | عال عز اوجد اذه نمي حجاوي رضا اف بن رتل اهل لامضدسلو نق ؛ةرذ نانطتينؤمياوتكوو
 | شن طم دف ءانضقلا) لزم ماظظ جوز نيد وتس قرنق ىل دلو ال كنخجامناداهمدلو نافل وام داخ
 الاظاهلر عزب اهجون رمخخ انام كبح لوم كل انوضاقلا ل انا عاهلاسبر تلضدان هبرملف ةرل اذ نان زن

 أ هنو ندا اهندحا رن اثنان سلم د غل انكم ةناتا نانو

 ل 2 ارانب لصد مال وماخزمك :رجالمال مالت ملام طملل قرن لات كلذ دعب اهشطو مل( اهتدلو اذ

 نانو نبخاراناطينمقا :اًنساهولحَدآف إم انتاكن الملا نهار نخيل امه وان نيتإرماموال عم

 نال ل اءاعلضر متاح زنبالا جن ادد رلاول اكل ءاول نخ اننحمالضاو صدا
 : :7)ا)انغلارلاب اهلا ءانحّصاذداطاطم انامرمش نمد خان , انو ؤشإربكأ هارْةلاِظَعَِعن ا



 ري و 0 1 ..يلا 20 و ١

 جلا عالضادمداعلض زن تااوحو هدا ازماهنثدو يفانافةبضتلا هذ تدان إت# لال اباه وع ةناو قلما
 الز: الاو ماجن دل مل (ىل يب رج خان مبؤما يجر عالضا اهعااض ادعو ملضبء الا الضإزملفا
 ناكاذا انمرر وهدالاواهنركمابسح قد صرهظ ناك ةإما'ناكناةارمأ انطوت حن عومي ةإملا ءنماونخ
 4| ارم تيبالثل بانل اهسانلارماامنادرلكتل اى هنم ات اوهنال اد هدول تالجر موكباملاةرلتنرايلع
 ليال اهلين |رلامضامناد ةرورمَلاعضوملح ابي زتانرطنل «زانسا نان يال ضاكادع امادالجر نوكماينمازهجد
 نميزؤعمماع كاي م دئعنئا اوجر خاف ةما نوكتا ع حلق حر وح ةيارل الر انهل بيز يجيرل مناد نادت خزي |
 ضف وناغلااهتانلاشف ةزماهنتاذاءاننتل لع خوه انديوضانل اش نا نرسل لاه زوج نازعردت ندع

 نول ازال ام ىل نان لاةكنمالطانمم ايل ل اهشن تلح دن اهل اوجر الاثنان امامك موال ل امر معخنمدو
 | عمت لاخنامناكيدائيجانمدلوباى ان كامل ابلادجوضت لتنال وول سا نان يزشل ان ءانتل
 ىدحأ جرش ب رصهو مث للوذ جد زوعماج ك مود امد ل امانه نيبعاو كاذازظ: :«بعاب نعمان شاد

 تلم. .عاب ثضسام كبف عددددقل ن يتسلل الل العن نما مأ جم هس ىرخالا لعديد
 تلا كجوذ نم اهلا اع ل فرت يون كلافف كل ذرعا لن نسمع اهلا فة امصق م يياعصق
 || ييسوالءارل ل انن كلان كوم لاف كلان |غمل اسخوحوز ت تلا ءنطفرتال افتار ف هبل اعف نال
 | لافخاهعالضادعف ةزماعماتيب الشو ارش اب ل اثمثللامبام لهب هيفَحدذت ثْيح دسالاكآذ نمزج نال شل

 ىانعزهناكووصخم ارانب دب عل تن ياعإعل اشن دما اها مئاالوالر اهات اال نينسؤملاربل اباهجعذ
 لعفناهعااضادعواوزس دنت نا انهزمو اهبانننماضرعو اَسداهلسم ارانب ايدل ل انف هب قش تاكو زفوكلا ه١
 ٌقسذلشلاولاجرذ لمانت ا تل ذلع اهسبل انرانسلاق هيام كن مل افرستدر مشعر تبس اهعالضان اكو كلذراند

 :ةلاهلاباوصاتئ نمد دلودق عوعةنب انيس اناهجوز لاف لامتن ا هقحاتءاجل العقل اكنيلعت او
 مامتءانتلا عالضاومتنتل اهيل عالض وضتالا الا مداعشضزءاوحولخ ىفاطتشا تا كب هياء نك نا |
 نيم ان. عالضائناكن انرعالضادعف ثووبون ان اكاتنا اّهِلعايلَءناديبازعدت خزوفمكن عز رك اي
 . مدا عل زمن ةلخاوح نال ع نب اما علضزعمعالض منن لين نال لايام ثدوملشبءانتلاعالشا |
 ىلع أك اختل ابا اداة بخاض نماوحؤاخمبائوغمدق ل أيمن دساث ملض ءالضا : متت يول قضت
 كايلاءلادإ اخ ن ىبومنعن ايكطع نس ازههفصنب شادبع نعل بنو ازيد ذاك 7 مرع أ
 اذإ ارت بل ازم روبين لت ياجلَ لوقو تحن ارع ذرب اهنعيل اسهل لئانملا ل استك[يئيصدارتنالع |
 هّيلارظن ةوالجر نوكت ناوعوال اني اهيل اراثن دو ةاما نوككن وعنا َمَماسالهفن لااا ةدايشو لاب |

 رطظند لاثاكوهف لاب نمش وب هناونخلاف لتلال ىلع وقام اهنع كاثي لاوباب اجا ليال انه داتنلا
 ةدعلأ وربط نكي انو رف ةإملا 2 نورطتن هنالعوهفلغ تح ا موقمو ةلا ممدحاو لكذخاي لو نع موق || أنص

 جاددزب كي ليز عد املا 4ي نعنيشلا بمرداسي ن ل يضفلانعبافد ناخد إنك ازعدجزعي ع تل هسّرع
 ءانتللامالو لاجرللان ربل دولو منعش للاع هد اذ ئعابانل اسلاةدانج ل يضنت ازعمباض نير جوا

 كاكا دلال انساها عرشملاوامانالا لوقت مشا ةماوهسبلعو لاربع هلع بكي عرشملاواءائمالا عرقي لاف

 باكك فيل ضي ذا تدويفيكدولوملا اذهرما اذل نيض نوفل هضاون كائن كدابعنءيركك كنا ةداهنشل ا كيذل 1 اع

 هيلع الامل النخنيازعدما بسيزععأككه لع شدو عام لع ماها اهي ةصبم ءاهسذ ايلا لم
 داك ماما جب لاكش دوي تكربدالا بر نينا الوركنمريل دوو مز عزشس ل ان ل تلللع ش ادمحو عا امص | رجب نع
 جركل ذو اجؤنالان] مول كلا ثإماهثرون ثازم كي جلع ماهتلال اخيوش توين نا تل !ز رمان ههنع
 اسما انما نينحتلامناظعيهانه تاالوغب ماين اهيلع ل اجب ةبضقنم ل دعاة يضخ ى او لان غش وريلع

 مممس٠سصييت



 نا[رعناوفسزعنايضل' بسن ةمرالا 5 لاعرلالوفع دملج اوه اك لص! لدالان انشا هني

 ناك بارع ناوغص وفض نجمنا بتي نينفحد رمق ما تليلم هل ادكع بلازا ان عنا

 ترا ماسلا زبره انه نكمل اذ ااييزم د هت ادايخاانطتسالاة لجن [يب لش اناا يلعش ادب زم
 | اكررحزج ش هيبازم هين كضوجي دانل انبتعنممشانب نع ونبعزب بيتم يد لهسزع خدع نكره
 ةنسودناسإار ل دواوبنتؤلاءااهجطدلو لال نرخ لَتشادج فارع زنهج موجب زمذيبلازعم شا

 | تمن اكسس اًمسجاهتنتاناندب جانسي مانيوتح دليل اش دعو ونين اشار : ف لحاووقحف |

 | [داءل هلي ريز رمل بيب لي نعدح لكني كاز ثدوب اننا فبعد و هينا ناددادأ

 أنيس لف تب اك ءذطم ءذطو ءذطم ل طداطن جوزتمدساززضذ نايا نانزواولةلياسااثبأ

 . | ماقد زاد انراناا دنس. ونحن أيرب دحاذ فحل اًئيخج ناله نكي ناو كلذكلجد عدنا بغ ظ
 ال للامم لئيم فيئشم ينل ذل لاب فحاو نبضة ناي ىاناروغازمءنلا فلا
 ثرتإل انْناَلَمَّولاو لع ه1 هوشل نمترساتل لعور انف لان سارا العش ادبَع يل اعم اثهدل جزع كنلا"

 ناز نإ أمي هن دلفالا بتي ةدشالاهتحذ |كءدنرل الالام نلاننيتلملم |
 ظلااككا عم .مب نع تان نرش ساب قحازي سلا ناو نين كلل اهتازبكثل لازما ذكي لسا تنانلذدأ

 دلال اي اعد هي ك!لاوجذ نجيم اتاي عسا

 أ كيب نجعتلازع ل اندر يات اليل نال
 شوي بس نفى دبل نمم أك "فارما كى قيل اني لول الجب بانل نددت بم عمساع
 أكاد انرالم لان كرشل ثريلمرا لاسر نعرات لالش اد انانلاسلان هان مشرع

 لاخلا هربا اسنبادلد ثوم ارسنلا الذ كمين اوم جبال كف لاف نيعانب شا دع عيكينبىتشمنع |
 هبال ملام نيعإزيز مج ادب زعركب ومونعرتوبابسيانظربالو مهن زر الا مالشالا هدير ل ها نام |

 هتانالا نان اركز لرالو نك بازعنتع ان نحيل اص نعنانسنبتء هو ثزهلا متن اي لع هشاادب: |

 لعب داعدلامل رخال بارعسام نعم هين: ضال لا ااتا
 _ |ثتالل نشل العش ادكع يلازعزوعانن مترا هجر عك نيوسؤم لو اس اثربالق كوشملا امان

 ص دال وازع لاكي نم ديبارعزط بس كالا ملل ضار سرعان درج عا عن
 أضل عوإ لاي نمد تت نع اكرام حفلا ارم ثيبل الوب اياَشادجع لهل

 اذصأ ةلبجزبازعيتس اهم نب بسب هئربالو نمو لجيل اكلاو هبي واكل بجيل لال انت ِلَعادبَح فارع اص نب |
 . هعشادكعوبا لان لافنينآ مل ماد اوال هلوفزع تالف ادع ابانلانصلافنيعانبنئتلا دبه زكي ازعأ

 دصأ يل زرع ةدرعن مساثلازع ةدادذ نبا ميل ببي ةدشالائاؤبس ى هذي مألشالا نأ ربل وهن ؤلتلا |
 9 ثوالؤاكملاو رتاكلا ثرماسلاناالا انه اذه دانه انه ثرنيتإلهانراوتال لقي لاِلَعشادبعاباثممدل 6 |

 اص نكازءال امالمالابدادزبال تل! لعفمجوم ال الان نع ونجل اد زم ناب رع مجزعرع اننا بيرل | ١

 ةلا دزلا ءانال رفارف ذصازالعدلاولاددلو اال ءلالائيزيا ذه بلاخ ياثر انه ويريد مهي
 5 لوذإ ,لوذا ةنئاطلاع اجاب كورس احول سيد حْر رق# ليد عما اذه طىذألا» اننسالاا منهل أبا

 ايو مدت د ضيا ناار ل نام انهيلكم الط انكوماًنئنمالاانط نال ة نقل لعدم |
 لتلك شاركه وازع عنخ قازعذياننيدّحازعز | طعزبن حلا بمس هناا عال ضني اك بلاطبلا |
 ص نيم بن اح اسنب بمب قيناخالو مدا )سل اوكي نال اكل ثريا اسلاوإ و اراك اثيربال لان

 هي عطعغط تدع

 ١ م ايمص هييمص دع



 جدزلا ذرات الع ادكعيل زعل سن نزع هنع بررالا ل من يتلزما ثراون. الاسم زان لعاب را لعاب :انب |
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 م دال د الأب ْ

 ايسضب نارالن رخال هالشالاراد غاهنا 9 اشد رلشالا جنك الخ ن2 للا هيلز "ةلزماوضقأ

 بهزل قفاؤمذال ة نعل العنوز اذه تطتسالاخ ل اثنا نرتلورشزنال هاو قالا اهحدذ ديو
 ماشمفدإ ال اكو نعدجا ٠م, نعرجد لهس نع لعل ناب ود فالغإعةفاطا انعجأو ةغاملا ا

 داكار راسم خاب ارراس خاب املو ثامن هزل اسناني رعب لامزعلاستب 0
 داغصلورل كيل نادلوتام كلئراسلا هنخازاولسمو دارت ايولثاسن اهيخاز ا يطعب نامرأز افنل افىدانشت ذو أ : 7 0 ءالوالاى ع

 لافخلاهناقفيف يكمل ل يقاوكو بقع ميبازماثد واتت داغصن| لمان ناني رول لن افراغص دلورل ناكنان ِ :

 صو ءاسلاؤ هاروت
 / ١

 / ع

 دالوالا)لسا نانرل ل يق مينعزتننلا امطتاوكددا اذان هطنتل أخل ك هان انيواد جو ةطنل لكن كش اواو ري 0

 طاق دابا - و هم يب امال ةزامهض ديان دانس مد قر داج

 0 كزام كنهنخإ ن1 مخليد رنات ةيحانب املا ثيم اناا مقداؤودل ذأ ا 00

 الاناث لس داوود ؤملوةياوختتانو كن اسجد نعمل املا لَعرف محامص نازع

 ايظا اال نخ :واوالو لو الو ةلمامل نكيمل نان كلقرصمل انطعارئ ل ييمقي نإ] م هماتسلسا :

 تاايل هئالبم عج نان هماماسا نال اكثزبم نوككن لنيل تاون اكول باكلا ذم مسرث نكران ةمإةملو ها

 بي أك مانالل هثاثيعن اف. 000 ا هلم هنأ ةزطعلر ل ساو همالشرل ا

 ا تان اان لسد مقيدااجذل كاي مإةل غلاة لن لَعَسادبعف وعز اكسر ازعةئلثلا ْ

 دبعوبإ لالا قاتلا زعناناز عجل اع انمزب بي ثلا ايلف ثلا مست نابت ثيلسا اذار لاق ا 2

 1 ةددلا [كداوماتؤو بالا اذه يغب جرم دن أري نوهنم قي نالت فل دعسان تا نإ اللا :

 أ مهلتلايعائلع نال ان شل الهنمجو ازعل رعاه نازعدانل ازهدجا بن نعل هّيازعِإَمَة ل هسزع | اذ ان راعي
 تاطتزلاو ءاشلل لمي ناكشا مال شالا ]قرض وكيل كرت مشع ل هزم مالاسألا ادا يف تاهل ذىضقي ناك 0 :
 ندية يزع داع وملحاباز عك لسلطان ةسسئط باكو عدن و لخ ص م

 : +اشتلل نافمبتيرلول ثعلااءزممال مالا كدا انثراؤل فاتن لاهنتو ماونق ل الل العرج

 كايزجزمةياماياة اكان اة داش خا ذو ةيشلالجزيلسااذازهضا انتل إرطس داوي يي هنم |
 الالة دضر طار نقع رغجزع هيبازعر امج ز ويلا زقرت اكتب انتل رتخ ذو ءانقلا ان

 مل نما ةثربولو مل انمعيجراسملارثوو بالنا عرط دلو هسالؤحووم انيانا ايذالؤرناول ا تلايلع

 هداك تاز ثوءىاصنو ائدوهي ةيلك الصح انئعي ادع اور ضرع رضع مم رعد رعلع تناكاتش

 لإ دافيه ازسذ درت ط ايي هاف لان يب مدام لايف فدا

 دبع عدح إو نع نينعورمعف هرامع ىلا زبازعطز بن يب وممن ]ملا ١ تسئاكسيا ةئل ل عهزجذ وجور اثكلا نود نينلشلا

 هللا اضرمي نمت انمزإ بني مهن زاومطع هاف نيلي الواو ثؤب قاض اعمل هال وا

 لغو لاذ هئمد نوككزم فار صن :بارثو لئقل لسد كل الع تادَبع لاعب لخ نينايل برع ةيطعز,كلانْرع

 37 | بيكو نعبر نب بؤس نعمان بسب نيرلشلال انني عمج انج نال ن يفشل الام فيل هيد
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 ريو اد ب سياح < 21 ا ا م حس تت“

 باهل مجر ثا سا فارع ان الم ههارجع لال ظل نرش لجد نع بسيد ابح ادع نهر نعول
 ب نانا زع شلل بي اكنيلشلا.داول ذليل فنان يرصتب اسد ىدالعنل ا. دلو هئابمل ةنانبن
 اهني اذ شيام ضادع بانعرش كوم بي عناب ازعل اضف هي نانا زو ازعبؤبكنب
 رمل ١ بيرد نع بجلج|زعز عد لهمنع ةذدلا كن يلسملا دلولا امل اف لاند دالك رلو مالشالازع

 هلاددوع لميسي اه هاني نوكيزل مالشالازعتند ]مز جللا سنة تلح ادئعيل ازعطاذ ادالوبلا
 هبازعن اثيزعدج ازبقع بيت حاكتلاو ة بس ا داك ة ينل اذه ذادابخ انضم دق أب شاباقؤمأ

 د هماب جوزتاذ لوول اشمدوب ناكنارانلا ممله جزع هيسازعدتعررفمحنميوكسلا كلو نع ةريغلازبازع
 نين اماكتل راك 3 نما رمل اذط دددو دب | هلجدذ اهنارجو ندم اهنامجد نهنيهجد نم هلنبا
 اه همشو هيغل اذ/يفادش ا امهحر ناذاش نبا قلوب نمو اغلا ذ ل طنا هجرالمهماكحا هنمزل موق نيدب نيدبأ

 شا أ

 ظ 1 ب يبس دم ْ
 اجيإ غنعاكن ل ءالول از اكىل اوم اشر يم بعشمأو اًموُرش نييذهلاف ءاثلثاننيدتد |
 | | نوكناالاهشتع ان ل اث هئارينن ل ثذالو نل الحر دقت ا ةماذ لتلك كشادكع ناز اككازعز رهفازع |
 | |اسم كهل شا تالت شاد يبازعواملازعن اكسب ننعناوغصن عنب كلي اهرغ ثداؤرل |

 ١ | نا بهنام يلملم هلظرجتل الصل الاد اذان انتل يلع شادبصفازعرلانمئ مام نعريثيفازبزع
 اج | اكرتغانل الولاد عش ]يوتا اثل فاتن الع ش اربح ازعل أكءالغلاةيانجةيدؤيلا

 | | صنوعنازنسزمدايقلا اكةزكل اراك هماثةديرجشينحو خدت( أئيب قمءازلءالولا نازتتعاةشبال ا اسما زان اي“ يوجب ا قيد , | . | الرا بمش]]يوتلاتا ةرربكيدس فرات ي دك فزع ةراذذ نعربكبن ازعل اضف نيزعد م ازعدج
 ٌْ امه ءالواوطرتشاةريرلم | نا]برلاةر يلع ظل صللا لوول ةشباط كاان ل ايا يَع ادع ب |نعبساف لاب |

 اانصأ دلزعبتلازصنعزح اوفص دو أكن عنيت بتي نضازل ءالولا] تلا لعل َصْشالوُسولا
 | | نوع اكد م ارل .دلو ءالو لان هقضانة حل مازمدالدارلادبعىرتشا]جدزع هلا لانِلتِلاِلَعْسادع
 عنعنكهبزضالماتف نيكيرش نب ةِاكمذ لشلالء شاد قار عداغ دي هيطغلازمدحا نبدع بين
 نعيضائنل انيس ناطسن انهندب ل انملا) انالانمككرتو تتام ناف تلئاموباه#فن متو اًموب قالا منجي لام مداح

 اويل دحال ءاللوال هت ءالوءل عبس اكل كوله ا طرئشا نال ان تلال هدج و عنيت رع هو كساوزلا

 اذاءالو يلح ط خش لكم ذر تنال ننس ماض لاف هذالو ملغ سكى ذل لينال اذان باكا اكو لينسلا
 نلبوح ان هريس دلو ةلونللخات ءللومئروف باكل ظوت مٌثءدلوررحم اءلومل ثدلونر خلوا ”ديلو كفا |

 ل باكي شايله زمول موضع لال تلال و ذهكج يفوتني ين عرصاغ نموت ازعنيشحلا بسر هيبااو<
 ةديلوبكلطتجوزتانلفاجدانمهنناكم ىدائنحِاخلا نا زي اذطةرمخؤلانيتهلاذ نكن أس ثلا
 دالمالن اطول دم نياوالو كلم مالو راو يرحل الجلد ب نيل دال الا ناكانالد تسند ورغا نانا
 بيغ اذن نيرا نذير خ ابك للعلن شسلو مناوي مل نوال ناك هيتس نس وزيري ول كيلا
 هات رض ىلاربلاراث م مادالو هس ن دلو فىلادع اهجوز رع هئلاَسن ام هشادكعودا انكم هباكف هنع
 راو ءالول لرالاوجةرح مالا نكن ال تللَع بكت مابا ئتعاو ذأ !ذامانالوممهتا ثناكاذ املا كلو ءالو يملا
 نم نارين ازع نع بيهن كر شدا مدا ءالولارج يلو( | لول اورام ثقضااننا

 انمأ ار لَعر عد انسالا اذهب بر دااذاآ# ولاا عل تلال لعل اثلان مال الع هادع دار عطسزعأ
 ش0 2 مءالورتل ناوكات اذ اظفمطت افدالوال تاكد امولم نير بالبدء نالذىرتش لق لانزشل امه |
 [نتقاالن نبا جان از شا منول زكيرل اذا ئتسلا نافأيس لو ولو عر ناكرنال قناني هاف لاذ

 2 و( ةول| م
 يَ رت لإ امس

 7 0 زل ع
 | ام

 ١. مصمم م! 1

 د. ذ دس دسم هع



 رك

 3 اًضان :كلنخ مم ممر

 كمال الدال از اان ١

 ألد كام ظطاالا اهيلَح

 .ههالصلو سر هجم

ْ ؤ  

 هس سمسا
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 قبال ال اثنان نازعوشنازعزيدملا بنر كل ةطعلهشلو يش هال مزمل ش نيج ئ ماهر | ان
 اض

 د

 اهلاهرمة قرا نوؤتسي ناهلل ام نو :وم نال ف هماتناكو كز زول ةريغص ةياعَو صالحين عر تليلع نادك

 لمد انصتسالا : لان وذا جر عملا ناكاذ ادالوالانمروكزلا هدر 0 امهيغورعن لعَةُب اكنيإعل اتياذح ا

 : هنأ هحو هب دصقي نأ نور هذ ١! نر هالو جل اكولمم نا تنال اوعي نا هركتن كلذ اعرمال اناكاذ ا لاذ

 نئددقن بلين عصا نعرض رع هنع تمير اًياث ءالول انوكي ِداّصلاْخَس اناضم» ءاخسإَو علا, دصمب ن اغضب

 اهدبصعب هءالو يح افنبا اهلود ءالو ثطوتشاو الحر ئتعا ةزم | اعراس لامن تسول ءاوضق ل ام انتل ايف سجيلا
 كاسل عش نببوقيبزع عريغل ازبار عفورعم نس امل نع ب وكنا !تسياق دلو نير هنعنولقسئنلا

 كاسلان دال نازعدإ كابس انياخبملاءالولا جيبات اكو اممكَمْضاَد ,لم نعال الع تاادبعالا

 ماوه نن نوكيراهسإ|بق ندم ءايزنال اضمالو لاف ل ان ئتسملاوالو نوكيا ثتامام دهب اما اهارتشاغ
 نازمدايخالاء نط نمد اتيان أب هش اهثالو نم هتازع اهنا نأل نوكيالول نختم كو دن وح
 نقاياماهنركح ادروموم كةماؤسلا ن اكاذا امه صّرصخت خذي هدالوا نود هليصمل وضل اوم كروالولا

 ثيل ان الع ل ريرخ اذه لاف ةزحش دن هثإ وطبعا َسورلا زعل طشس 11 متل ناو بلطل ادب ة زج فوم ثيدح
 ثازيللان ازعل اراك هانم د تام تالخ كل ذو ال اصابع نمره ظالاوشو نبزلا ثرباكىول اثر مش

 ىطنءاةيصعل ادوحو عر | انه نال ةبصعلل ناكار ركذ ذاونوكي نا ثانالأ نودمنم ةووكرلل لولا دالوال

 امافالجتئسلاناكاذا انه ةماعلا ةقفاوم اهنالة نت [ءاهلغ ناك انما اترك ارابخالا حول اءكينالل املا
 مائتين هيلعاشلل د دقو ائاناوا ان ماروك دالوالانددةمبّصعلل ثري ناقنث طلاب نالخالف ةزمئنعل اناكاذا

 دبعدازعيبز نمر عداالا كي نعمه عإَعَعد حازعتع اكهنملإلءاولحُو ةتال قع ةبايكذ
 بهذي ل نيدعملا ءالو نوكبزمل ءالوب هَذا زن اتوس ب تكاراكاتاتدام قتيلا ذاكَ
 .|| ىتعازل ءالولارلاو هيلع لصف كالوس افدقرسدل !ل تشد وهالوناكه لَمعَو هب هر رح مفاذاثحارمز اوف

 هلم نوكمو ثاف كلذ ةمزلي ارث دحورتريرجهفتع اعل ادّسَننمض نان كا هلسس بل يال ن كيال ةساس انه ىكلاك

 دقورل ءالوال نإ عت زل ادسلاوذلبهل اكياس اوريِدل |]معلا اكل ارحفبع ثربالو كلذزوجي ال اندرو

 ازباب تلا مدالاداباعنمدادا هي باكا 1ناوب ورش انهو ص ى فن١
 1 نا برادا و دنإ هااييش زل اوسراوهخدتن هذاكد ناكامذ نزف غر ظنا لامن

 هر ادع ىف إ:عويص نازك وقرقعلا كب نع شبو ندم يداطجزع اكن ب نعزحازعةّرعل ١ كر
01 

 إ»شه

 نبذهخزعتمايسنإ بسب ماش زرنا نغع دئلازعهيباز عزكم نيل الان ثيمذيل انياعجيل اناّمحا

 لجو عيئءاممنا بي هن ثواقت داب ترحل مالسل اهيِلَعش اربع زغبلخنن دال ل انك مدانز

001111 : 
 كاقتح إن ىلوتبو ءانش ثحهسفنعضي نارذ اوتعا اذار ازع لشن امش ار بعانانل سل انيس ال زمن انزع

 01 0و لي انتسمع عجم ةبايلجيئتما اذار هنت اىزلا وموت وعاد

 الجد تعال انتل لعشادتع ىبانعن انس ْن شادي عداز ل ازعاًعيَمب بارع دج رعت جد لهس

 نعال اني بياكل هنادي كلف وضددالجم لتنال اثد خا ذداذد تيرم هاد
 ننك طجبعذا ل لوبن همالغ نجلا وه ل 0 راكع ادئعوبازغسز ان عسر اباعيجندلخ| ٠

 ا در ل يملا بلو وش كر حرم لع الوش كثي مل سيل

 كيش ه١! رمل |ولاوت ءانث نان هبل هبل اول ءالوال ها سس نع ازمنمل 9 اهيلعن شمول 1اي«اوضقل انرلن ِءِللَع

 ك0 اه ل ل يس سس سس سس سس سس سنس سس ساس :
 سس سلا 22 ات شئ 9-5-2522 ل 2_2. للللكفللللسلللسلسلسللللللاب 7س تست ايا يل تالا



 .نايفادسا ل5 نة لبس لق التل ةبانلال رشلاهب -شادكع بازمول انعناكسنبانعناؤنسُ
 هيل ومي حلا ذش ني ذهتلاذ لاف ]تل هن لا هالو الوهفادح الار نامل هت

 ]بقهنيشسوب نعزي بن نيل كالا دي إب ناكادحا ةبانل الاوبرا قمت اف ثدرد اهلك ابخالا نال
 _ .|دافانل الاوضغاذا بلم اسال ءالوال هنا هالو هل باكل ادكولمل انشا نال اهل اهم [زعرنت يقنع
 م فئيبازمد لالا بن هزالو هلف توكىذلافاف بالا ءالودشل اطرتشا ناجل حد سال الوالدان هناكئزلا
 ”ااهلنغ اذال ودنا همالو يخش ناادبع بري اتلا هيلع نول بماوضت شن اع شادكتوب لاخلا

 1اس مل

 صا لابس نيياشل !مانءا ىلا درب هئازعم ناخد حامل ل اوتيالو كلذ دّسل | سير نافُث دحو ا اهرج ةرزج]كل ىونبام
١ 

 نيفهلاذ لحن أيبؤتل اذ ءاوسةبانن ليغ ةباشل لال تلَمر فج رع ةرلزذ نم انبطع ا ضب نعريمع
 ١ رعي ماونفراس|اجينعراتنإاَم ساد اناناس ان ءاتيل ازع اثر نءازعدارسا بت ءالول ]خف ةبوتلالع
 ١ مالم ام دحاز مزز مالعل زهد انعم امم نب بن هالو« ناكورثد د هتيانجر ءل نم زمف نال ام نيم زم
 ٠ | ةلزوجياهئازبب نوكي هنم)قمي ناعما كل انمارحالاواذا ةمتنل الهانم ناكئنلاَو بانل زعهئلاسلا
 ْ 5 | 92 هركاذانسذودلال نر تلايلكش ادع بازعىررملا زعلان لعنعونب لابتي نعت أكمل ان كلذ
 ةيدتقنا | | ايما راحصو نموشنعلا دن ازعدحا بي أكك ءانثدلاول م دله ظالار طقئائنلا
 58 ناكولنمنلا ءايرىنل اهنم بلط نان ءالاو ءاب دى! بنيملاون ن لح انانوحذونلا] ان ااِلَمَش اربع ف [رجئبانلا
 لاننا مش ادع ارجو شل ا: عوتمل انني لح ١بسي ةقدص هبِلَصْوْنا ام ناكامصم ناكن ادري طدرارعيوم
 | دالح 4 نع دنع ببن ثزحم الاد ءاند يذل يفيملاوب نليحا ناوءالاث.لئننل لكل ارلاؤب نلبجانافرح وبلا
 .هليموشلاةياذد فد كيو هربنا انش نا مود يدلل هالو ل مجءانث نارحذوبما) ان ترِلَعشادبَع انعَرّْنع
 أ وأنعم رسام عناق دقوا ايا داتا اطار الإ

 لها وص هيلع ناكل ج نع تاو !انلاتل هلل عزمي انفو |كيرطلاذ هما يضئ نوب
 كووشانمنالام كلذ دعب باماوسلاناو هْبارَعْضتعام هبسكرمالجد عانبان هاو لطنان ةضدؤي نإ هزم ننف
 | هِلَعرَحال ل شالة با ئشلانان هيلع جاو ركش واد اهظ ىف هيباططساكولا ةضرلا نان ال اف ل مهنا نوكمزل
 | لافهثرب شرف شداؤ ل نكمل نا هثراؤو ءالوعناكدثدحو هنبانجر متقن كل: +12ا نوم نإ) ضىلاون ناكناو
 4 ١ تناكناونيلا شل زنمدزرب برقر زكي نازل! مام مامالل هثاويمن ان ثامتحنيمل سل ازدحام اوتنكيرل ناو

 ا انكي الانا دو حب ثاوموط سلا ال نانةينن ونسب وب نائدةامول بياع ةبرا '
 0 ظ | فل اهنباناكناو لاثرنونريرازحاز يمل [نمةبارقؤ سلا زكيول اذا ة ثول ازبدلحاوكه يؤ ماب هطضاٌءارتشا علا
 ١ أقل امو هالو نام كل نب عماموبا نوكين ]ضْرسهثماعوطته يانور كرر انيرمهبمرعاهَمص اذ ةنقرل اورغشا
 اع ىلإز عدن رساط هي ئعرضنل عنيا تب هتاف نمثراذ تسلل كيرلا ذا هيبزعهفض اة انمازتشا
 ٠ |[ وه اجئزط لاثءالولا نكيزلراؤظو نب ةراثك ذليل وتبي ازعل كراع ش ادع باشا ل نري
 | بس ةفباثلادابخالاه لَك داكة با ناكل اورلاذانالئملادس هيل |لاواذا نيل لح
 ا | . الا هيلاؤمالارل ثراذالو ثول مالم هيلَعر كج دام ان دك اهسحم ا هيخار عزب ازهددح زعم وجب
 ًانليدنيالولك لت الوم ثان دقة لج) لوم ناكر نال جد زعبل ب تلالمج دل ايكدن|رعزبةعذع ظ ان نرعز لعن ش ادكعزعراكلاةه زعل ميلا بين مالا هالول لكل بكت ماوي مناور يله ءوتنعا
 لان نالاخا متل اوسع ةينهنلاة لان أكسب ءانقلا نود لارلوط ان لولا ني يزمدللاض

1 



 دبة زع م انزعوفل ازعزيشحل بمياه تسال رمد يس [:ةذل اننرمل ايلا رصين خجل الأم
 لا وعم اعنلااتاملو را دز تيار ولف دالوايرةشافااجدزج جر ةونقاذ

 أ هيام أك اتتالاتانخالا تر تعمم نيام دما اذا هئع نراعي لا ةضملل ثا يوضةنصعلاَو مالوم 5
 | للم الانبا انما هتلر هيل ماجا ارجع اع انان لاؤفلانب شرا اعز ازعل ازع 0

 | ناكااينوسؤواناكيلاةليجل نموه تسرق ماا نال يمل امنا طنب لان لاى غار ماسالا دينبلا تدل ازتامدس
 تنللان لاثاشلاامهَبِلَع برعم جزع نوكسلا مي نمر ةول نعيش اقبل معنا تعبتي نيو رومانس
 هوا اازاذت راع تاغ نان لمادا نجا بمر اتابلا ايكو الرا يمض س

 اولا نعمنلاسل ان تلال جو وم حنو فج نزع اقلاز ىسو نعناع هنعبينصخ ناددالدالا شر هنإ لع نص |

 ةسازعشادكعنازعدح انزع بمن نواز ةراظط زم انين كلم أيرجالن ةزج م |
 1 | ةنعشا لجر ةياعإ اعني ؤلا هماوفف ل ا و ء ل اذ( لعت عنب

 | | ولان ةنانثافان لامر لع كلذ نوكناكو ثرو ادب هّسصح ف كلذ همزاب هنا هبسإ ل عزي دمة فول دحام اشد

 | أقوال رول اخس ننال كدا داسنقبانوتسح لان انكي نازي ول اجل زباب دمام
 ١ لاب دال انك نالوا تعمدت يامل لاق دل رغومف هزاز اش ماقال دسم

 التاطتا دك يازعفزاطنيوطصنز عزل ايعنرلوب ندم نصد|نةنازع هيباوجِإ عبس اكتمال وضد 6
 ةيولازم تبطل اغايفمالنل لمت بنو ديال تدهش هيلع ز وجيل اثه فن اءاناناثل نضمب دهثفادبعتلرتو تانجو ف ظ

 ”ةانهنا نهبؤهيزإ بينا بوم نعنابازعدباماضم زعمت رعب اكمل يزعال كازو نأ

 لاقنرجن )كوم دهئناكولامالع كرقد ثان ج وعدنا لال تلَع ادب ناز عونمن:زعركحن از: زعم لاذ ْ ُ

 ليا دالهارعداو عبود بيرام داتا بتل هيض وت دائن شذا يدم لانكم ا

 لفنان ادامهساطونؤفنزيبكوام كتل ستعلن املا دحازعت جز عزب عاجز عكتسل انقر بؤج ١ دلت لا
 نكي انلا بتي كلذلا ب اكو ناك دبملا ون تساوي دن داؤش تذاع اضم دم لاما ٍَ

 انيقة ازد ذر "العش اركع نازعياغتقانعزيتحو ةزحجلازبقج زعيم ديزاد تعز (بيريعو | اص
 أن ا رول لعل زج نبل د اناكو ثرول زمن انئ الهش ن اهنار خاب د ح فوداو هنسحف كلذ هزيل امنيا هثدد

 هنياعجنيرلا عجل هبي :ابتونمي هتضح كلذ همزلب نيل ذ لان كي انيعسح ف نلذامزلانيذدع انكر
 ْ | باش قد ماكاو ةريزايانتق باى تالة ثد ولاضبرارتإف هبيتع نكي لن. د جوضمدتو هزل ايان نس و

 | عاام نزع دعيداحزعدير ثمل اك وأود صو اضل أبرم تعتمأت ةبحا
 | بيالملازعداطازماًميجدحازع تق ل ومزع دل اكمل ثراث ثراذ ماسالا نعل تسال
 | ناله اثم ومالكمتتةليتيزمث رطل دلو دان نمل تار جيرعقجنعالعلا هي نمر نعت نازعزرشع ا

 | بلان را وذ ىو دتح هو ة بصلاة اوك ل ضال وجوه دنت ماذا زميل ل لاقنالاز اخ هيج
 | | طولا رهييدايلضاَتد كرد نافردل رتل شكوي ارعة نا كهل هز ببر ثمل اذ كرار

 |رئطيااكماةرعاخس ندد مزمةيمماكلاظالا خلا لرب ءثانموهنّوانالاكرتو 4 9

 | كل نانو هاندا جت عتع بتل اطالازملاب ىلومرل نيل كتان انالازعدلنول التيس! الوسع اضأ 2 قفاتزم

 أمل ويزعق دا ككونرلاور ل طالق اذنك ننعدلت لاب ةينا هذ هزم نر والو رل لولو ناز تفتش ادي ادسوالاق
 ْ | ]ولالا شر اذهل يلح ائلجم لوطت دل ذف كج تان كلل كمل نلت وازع عزام
 نإ بنعم اكءزايزح ادلواثل مضراو لان نعبر ن ملائم َسْضاوسد ناعآ جزع دخلن ل اند 7

 عال عريسا !ىاعخزف ثراؤرل كسر 9 العن نمول .ارمانهع رع اجت ئان ل نيش عش الكعلزع هركقعدوا عنب
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 | ىئاطنيناناذ تيك يم ربو اس وع
 هس عيوسبب عيدا 00# دبس كيك

 انزال املاح نكت دقنلا ذ لاك ثرازالل از كركح انه ناار

 | تاسمننانلز هاج نمو انفع بيب تلبث نسي اوزيل ثراذ هلك زي هال لانا ذرانالاناكأ
 كيوان لاما عضيف كار ازال نرمبال تسر لدي ذ اني سر ذيل تليللعستم اهل زم اجل ل بيضا مائل انينعزعأ|

 1س يوسي سع دبا 0 هجرت
 قدرا هاذا منوم نن الام ءالهلجتلانئرد ناك انا دشن كنوز لان هيناز بيش اشيا

 دلاعاودن.بردبانووملا اذه ذونمدن أجيال لاتييازعدا غنوه ازا عطزبلاهي نعل وسزملا
 | تالا يما تغيرا يجرب نبه االول يؤم
 جلال نالطل مزيناإنل هج انا بالا فّتطش ادّج دع اضن مانهز عرب عفازبازعدح /زعت عر ثنا |ك

 أ ل طال زاامم ضان نسف كن بجرانإ:لنيبمالازدالذ زمانا 7 اندرات
 ل لدا0و واقل زنا ردم يفزع لس نيزخ ابدع بزي مم ممهلتم |
 :.؟تاودلا اكان اج نكن اانا راع سان اهنيرطتة ضايق .نسؤلإاللاظق نضمن |
 3 بيساو 59 درمان لازابتلابداتع رش اد داحر دا كيلر داعم

 دعوات العلا اغا دلة زمممس اطلت لواط ان اخ رسمي ١
 مزاج ينج بطل بم مرتاطالم ةلمل ريشا امأيج علق لعن لالة ميحد ل لطب
 اقص كا ام هدغسالا ىذا ليلا ةنييسؤلا ملام ل قع دوم هدلولث رقع جرت امدح 5 ذي
 اهلج حئازولاوقيالو المج هتنازازممةخاوضطام درب ة مدع تكول هيج عبلة مالا اهنياي لة فعرخالأ قي لبق

 | كال عاعرسعوالاهتجامازيؤمو ةمالالعزا ننال هش اّكحذ ناش فلا الو ارضي زن امل اهله طم لاضاس صا

 .يلقيوللاب مسد امتي اقسم اوله زل سو دلة لاهو كيدب لهنا سال اقف
 مج سيموتب هولا دب وو

 | ةةزاك جلاب الان اؤبالا تس نوطغسالدادب انو نيل نوال هان هنزل ة لعد ةبالانمجز مال الس مانا

 كا ارمم نأ ؤربلازعشملا :

 تيوجرلانبزعاةهباوصبزم ابل زعان ملا الط نيدلخ نع نمت اك | ]جزع [مملا»١فئام دي نامت ذلاغقل إل ثا ارض
 ١ البو .انانلا لانا ازهر تنعدم ملم أ كث نه اوضقت تالله طجزعدساز هربوا

 | ”يلاعتلا اوال تلم عدل اث ءفراؤ است كي كهل انهو هك خراندحون د الحر اشواوضمنإظّهل اج مذا دسزامرلا

 دان نري كةيا/ الاي طعرجش اكل كفرا ناو هسضواثل ذك انر عنتيل زم جوبا نا ٌطاخدش انف
 | هله ني نالاتةلالس هويدي هنن ل لَؤعأ انو اهي ىللامفل اعلان ان صعو اعلا تمع

 نئوكتلا يبان منه مبؤلت لطالبة مة نوكل ل يس تل ببي فلا لب

 تال ماوتلمكتالوط مز كت نانا ذولا دِلعشل صفح كميل ظدذ لعزيز قزف
 | مواتش سندات هي هديض بم ذِضم + 1ومنِإ قيل هازل ئمو قلعت هئ)ما ملائما

 0: ا تقيل نالوا ع مخ بوه تاك صوم صر دوج هع
 ( اعرلن نر اظإم 10 القيمي يطع مرورا واس الاكارم ا
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 م 22 ماكحا ادعم هالو تيل ,نشالاسر زل مالو ةؤللا وهدا

 هلال عت ارضع نيرا زبك لل اكءازجازيمشععبأراوفد لد : َّ و

 لإ كين مفاد اَناناْع 7 و عمم اندلةهتمالألا 6

 ايوه عوس رك هبع م ِدودَمِلظود ءضسطو طير دس فزع لجل اهوا م مث

 | فاّسلازعو ةزالا ف ”دماشلاا نباتا هله ىف ةوعل اًنافَ ةمكيل العاص امام اف ثان انا ص وولانم 2
 تالا ,ب خم[ موه هنس نب امومل الا اهلل ازال راش لم ١ك
 1 اا را | عب كايد تيل رتل ملل تشل -وعى/

 ايم م طن انين از عوملا ةراكع نت عن كخزعا داكن

 دععإءَْزمإ ماراح ابل افناه هانم كيلا لاوس ل يشالش نإ كات لمعي لعام

 باطل سال نارا ناش ذل غالخ ل اش الوسم ٠ نلتاوقت 0 ا

 ثقئانج لب ومال اث ئئشاذاتلة عمم عبس ارباب همايا ةراسورلاو يلعن سس لو نارحا  اكنامزلا

 نعالذؤرل اور رياض لوم ةانوزمماإ>.بيدسبةيشل رأت بطظراشاإل !هللع نينسولاربما نانا ئلحاركاب

 انيعانساللا ل قت الوتمل اج ءدرخ ال ايضا اطال انمى امن هلل للا اتفه غيل انو نإرفل مسج معف

 راها انتم قرار امض از ضيا هاذ كراطنال دل اول لات اوديشلإ نم

 هيلعمتاملاغناكءاب بع اع مولعَم نيبو هت تيلواهنأل !.اعل انوكيال د اايال امو تاكل برا عال اهف بوكيو

 اهل انعاو هاون ْنلوتن علان ىلا عنو مد اعيضمرعل اج ]موا مف لزروال بق ناووجولا!ةئلز 1. "اتناك هدا

 ٌلهْشاورل كومسال سو طليان 8 ناذهشاو هضبة لوف بجو اوه تلجرمدانفتواكنْلا مان لت مك اواع

 انهو ناعضو ناز لو هئمتتا قت نازي فخ ل ملاذ امعامستَو لوغل اناهمرتن اذا شو« لدا



 | |[ هلع واضل انماوزأ را ريتا! تلات نادال زمن ناو ةئجبانزوفلا|
 | ريس رو و ع يدل اهتا|زبنل غنوا يهكشترش اناا
 ظ ةضانلاز: لل ءابلالمةيولاتم#ج اعيذنالورلارسزرحالتشمالو فول زمزعا كال مالسال ع انشا
 ١ ذاك ةدل زمر عت نم عنف نجاوكاعس البان زم نال ياام يالا ابعت يدلل
 | ةيتالاعاوممكاعن تلا .هالسملا ثنا ةيطمرإكتجالا علا حان راو دل صع أت .رةحارل !مظلنإدقف

 ظ عت ند نع يأن نيالا ولاد عارم بل
 |١ ةحالتةدالتلا تشب اونا اشف تتنان بازعل اغير ازيد ومال اذ طدوتنسوالا نايا لت ةدامتم
 | يكن نرش ال جدل زمعلب يتلو لحل زمفد زعل عل زم عفنازثكلا لمان هت ازمؤملل بلا |
 | ظ اهمانبول انمي يرف ايا طلو كعلم ط حلا طن اضالو بكل مؤنس: وسال لفعل زمنيا نامل لغسل ازعيا | 1

 هلا لمنمد عيخدي فال عة سأبرلشا ندب هه اوضد نمو هزيغ بيعمل غتسا هن غيرظن ناقل | ظ
 يور 219 تاووع 2 ناييضو هوس وو دوت سم
 الانل منتي لاذاالا نال طلاخنمرهتجرساتلََم همس نمدنل نراثلطويكتئ مدل :هل ةيبؤغتساز لضم
 دايما يبدل ال معالد وع الب مانا زان مق شارت لسان غ اه تربل تزبط

 | ذيزنثلا اهتانمتل اور ضلاك) حالو تكلاكجردال ل ازمقشا ة شخ والو ةدداشملازئثوا ها طمالمزكتلا
 , كلي مانفع باوجلا هبدييوطانو بالم نملك ترين زو بخين ما شرن سل اههظيل اخس ع ناشمالا

 | ماإت رض اسد ناحالا هب نكسر عمر عيش زبين ظعاذ نرسل مطرماو ءانيشالا هب فمي ف صاد و جاع هم

 وار مق: لالا هت الح الهبل رخال ار ازعل رخال تراثه مانااعييؤنومد
 | نديوينووبألمنثد نويل بالو ل د جسم جيس

 | رينز رمل بلطي نموامع نونمادم انطوت : لوفد علب 1

 ْ و ا د ص عسا
 ظ هاكر يجر سلازغو زغرتا هتان ل ليرات ةيءانرشا
 ْ ارطعال جس ام الكر ضن ذقن ا'ميلكْزبض اميل ناكاذاورطند الف كا ٌناكاذان كبل نون كامو عدلاو

 1 عمطلا جا نادم. اتوا لتس اذاهفالخزمد الضاد ةكحل از مداو ممل هلق ناننالا ذا نبميارماثلاهت
 لاننا نان !لعسا ناو ظيغل ا هبتلتش لرضنلامل ضرع ناف فسالا هل رمأيلاككم نان اكلما
 ونوم اهئ خال داج نازل هنن خاضت ةزملا هئبلتسرمالال عنا ناومنهلا لش فول | '

 | خب ههجا ناد عزجا هن ةبدصم هتباسا نا ماختلا د هج فيو ءالبلالغشاقان هنضغ ناو ءاثنلا ءاطاآلا |

 ينس هيادث سل طن اوضه يبا هئلك يقل اذليزا ناكل ديت
 ' هتف هم زكر مدرج وش كاردو قد فزت طانلخ ةيكم| زمول يهمل كم قرماومل انيك مود اسد اج

 ْ ميمو د وم ال موسم د

 ىيشي ثول ناولر ءاثلا اهبل الفال, تضالدمل اين ثوم ن موج نل ل افلم نعت سيخ لم اعل رسل احن
 نالها يد نمزعرننالاعرخ د ماؤش بول لا اسال هبا جوهلل ميلاد اناوركا هيوم

 ١ معبرا ا ةورجزت يمت ل وقملاد ىوهللرطاوخ بول عنا ور طخ امزح الإ ضل اوع ليام ظماولا رجلا هنأطغتو |

 رطاتا تل مرلع كل أ]ثيومول انابخال كيلر ملم وكت سنا شغنل امداد اذكود ايل |1ادوقيرارتعالاو فنا |
 ولدفللزعتا م |زمو 7 ءاطح امحاو اومورع وازألا الاحد لَستْسإ سول نيس ماز متبل دوموصتا

 لازال وهنا نودموق هنهاهنا كك ضازمو د دفان دخ توه يصير دوق وز مشل دعإ

 جوا سمج ب رج جب ب ا ووو جل

 7 1 17 ” تدع 2
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 لكنك, فعزمودمطلا] وذوي عنمشم فطأخل ذولا رديلو ةساكلا واول انوع و ءاللاو ل اجرا هاوج
 ا اور ناهض رج اواةافل ازمة ئجوب ضل اول اك ريئعل لو شاول اةرايولاب نوئعلا

 | دع هكر اربد ادقو نسور در ولط مدا ذدنل فكة لئعولاووكم امبير هرعت َلوُصْوَو هداف

 كقدضااللمد لال .لاث نيودلما هلم هقلسى اذ نماتخاوايَمْمل ىف نانا العض امْزَتو لوس لاْننم

 ءانل ا ءانكمذ ورع مايا اخ افمب لمسك زوكت ذر نوكتالخالا تس دةبايل الو كيال ادةقمالا
 فوزمتل شو ل اذالخْؤ مو نول الخ ثم صقل ل اضن الوعل انمسصعلاءاو هني 88 ادجفخرسو 1

 1 خال زئالاخل اذنأل اًمصخ ةلكاك ثاداؤش ةعزج كعمل اد اذعتسالان ع تضر بالا
 ”ضئاؤو ناطراسسراهتلاهليللاواهنطب لارض انضرالامجو لعوشنسدزلرماتل | اهتيااوملع'ن ول انموق ثناو
 اهنا اايظاءدابعل نموا هااككازيلردكازمنا موشي له اجلا هنضعق ول ذهتل اركان اهنا امد|عال ا هده ناهز نق

 ديعبّب رك مده رن بغرتال بوي ازكال كيسي بلاط لوريل يلا واخزم اهناذ ةمّيرخم اوك ايارلسل !ءافاو
 اهيلنطنليجاهوعرخ سال سل اكردإر بسلا ذي عش ازتوالادارل قدا عَ رطل لبو زمزسٍ ير قر ياو

 درُن فكرتو فاجزمه شن ب نعورتزحل اط زفة ع بضع لوم كك مول ك فيو صالذ رمت عاكف

 درلاغاضا افلا زمن جب اذ نمووؤرتل زيت انوي ل نمو مرض هطا همالك غرر نعت مبااغ رتاج يجنل
 كشلازنةحإليرذا اه بذل اتوماعل انيئكشا الا ةكانتاموث اه تاما زفة | ءلظع م ةبنيصل ا
 ب ةماقراثا! نود .ابركم روفحم هان رد مهلكوراتلا ةد عير خاسو هنا لعوب ساعد ومعمل زهرا

 داداه لول يانا شاد ضلال زا شاملا ةيفضز اكاد تالت
 هن ادخلو اءدَعَدَوةليسول سو فادهِلَعش | صار هذ دو ىلاعننانارس ع تاااهلي ملام دانك
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 رفح ةاهملالا: الازانت مشل اهل ةتيمالاةياتافلإل اي اذذ ةودذد هللا جدو ءةلّسولاناوالاَدْغَد 5-0-6

 ملا ءاوه ةاثعملاماغ املا ةَضفةاوعلَ ملا تدان نيا ةداش زنا فورانزاازا فل 0
 ةطيرو ساهر نمةطئر نيتطيربد رم |هيلع دماج ثوم 1 ةلعش |]صش الوسوم رع ]ل فانا هر زل

 د هَجَْيَدنوِدَهمَو ةعولاَج رولا ل عز شواناو فقولاهرؤنب فش ثار ائييل )اكاد وتل جالس اروي نم ءايرعاملا »ورمز لارج

 لاق صلوتلازيزعةل سولار وعم اذنلااجوانم ينج: ترجو اثر اونا, ثهنألا] موناكو رقم كل ليد ناني لع ل
 داثلاف درو قرل [قالاونلاب نمامول بحال ول مقوله ءاذلا انتساب ةماغ ]توران لغ اناا
 تلا ناهتسول نازل نوط فقول طماا:ءانثلاهنم تارة مهمل ئميعش الت لولانانيزعمدسوم | ١ نين مودع
 لما !اونقباف اههمؤجنبءاداتالادانمهالخلال برئ خقزمالا تحايل. انالو دحاذافال ل ءالانلا إل يذلا 0

 ةيلعقدضلاو فضال ما يكن يلب اف وسمع مولا كفن رركم ان كو "و كلاعغم فرش ورك جو ضان جب طابو ةنولال هام

 لاك فلس لود مانمو نول: ننكأب ءازبككضغ درك وجو داوسناو نقبل ةمزالام الاعاورطارعورلوسرَو نكح م
 هيططاتابهمواًصومو ]ولاء ِلعْش ]صدت الوسواس دعب نمدراؤل ]هلل ابها بخ ناكدتواءاغ- |
 ا دوام بت دْعبرعماولِضالَسو هنعبرش [تهوعذيلوملفصب هوؤرميل هموقدنع

 منال دهس كيما ثنو ءايدنالانمدعد ذدل مترا نمءاجدغ ممال ناتج يوان نعراذالا ْ

 ةالاكر انزع غامق هالو ةبقيل اكد يتذ الو تلنعةبقيسمالو لمال مننا عدنا دف شاد
 ا

 اكييد السا اق لوتس اء اكاَكَسد يلامس ركع ذ لاوالله
 نان عة انصر عاري لالهات ةمبلاًطارقؤفا مالي كاد ناكطهتبضعم هايس و ةنمالننتض ا

 0 نال هنوقرل لوقل ا ههقيدَْضْذ تفاهمات درت يلا طت لاطخ ّظ لباكلازمعضؤمر بيغ ا

1 



 وجو سمس م ممل مل

 ع لاو ةنب ليوخور نوعل ال [ربونذل انإ فه ءا هدد اةضمات اة كتو د مو س|راف ء نوع

 هذعي ملمس ذلان بازل رمد فك مو لوف كلذ ومالك سا هنم دنلاو لضم بط ا:ةاه ضررا
 نينا ذفل نو امحتم داعوع ب لونا 'دادضاع دم ءد انعٍدَبرمتسا خلان هس انامل نايضمل اهب دوي

 ةدماكحاب نانخو هل نب فة ثمره نما لوس تدناهذشو نيل إ طي غيْسَء دا )ل حش وضحت
 اإ اهنا ماخاب ثصشن رانش الان ورجاهل امسح حل اشف هدا هنفةاج ف افطشاومئبتس اومئدَسَو وسخ '

 ودبل هيخاب تل نان وؤرعذ الوسرا اول شاكن وول لقض ل دينؤبال ةنااياوسؤمننان رومان

 0عينو نلفت! انالؤتساهنمتللذ ناكيكام ةؤبنوضقفا ذاب ككاو هَاَو بالو سوماخا ن ؤط نافاكن

 بما لسا فنا الوعبكب
 بلا هيثم ام نين لاانق مادو ارتلآسول فيل شاص الوعر اوهطعش :
 نودالاذ ناد لال ءالو ]مف الوم كم انح ذا ةبوص اا هيل سايب ى داو كف طع او هالع

 نم وكمل لل خذ ل اهئش انلزناوهثلا ةداذع فانتا ةيالو ئب العز لمت تاكو ذاع
 هلك اهكول امانتخا ىلائتش الزناكئلانغتزلا» المدد ننال !كنالو كاكا مالنبالا ككل ضو
 باش نينا امور كاذال ولو | نلاتلفوطعم خ١ الوسوم نضر انالنعا

 الشاماكر وقابل نخل اخنانتن ايَمْشالا فو اهّصتشتن تع اشسال اهل ل اطةءاطترالا اهبَمطفلا مقر كذول

 كسا هزمانهت دعا ئ لكايداهد دود 1 نانمالس ادهم انهثننال مشل داددد هبا ملف ذل اهجاط القعود
 كلشدلاليلس عا لونا هنو دج شالا هيف نعل جوك ادس كنج وبن كيلايايلملااذاهنرغل
 ناالا لام هنعئذل ]باو َّضهنع ىزل اكل اان انالونخن اال ناطسنلاَن كَ ف ءاجذادشر كر رع

 درمان مالح اذا متر نعلو بكت هنعئذل اطالب نكدب نذل اند اور ءانلعذلا نملاوّرمكهبىَرلا
 نافعاشيوئنعلا اب نارام دور ومزعل ا دومو بجخاؤ. دوز ويل عامهلراتل ارم ةرفحاغُسإَكهتساناكو علشنلا
 ظيضشا داثلا اولَنوُمْفيناثوا ةنكسومانصاداسعاول ازيرلموملان اخو لن مادهبادصْنضالو ةحاذ ماهل ب

 زعيم انجز يهمان مال ز الاب نوُمَصَسضَدمااوَةل صول او هيا عيْوعل اهل نوا مخي نانرقل |اهل نوني وإنا اهل
 اومطننإ اهجاوْمْضَرَو هلم اخ ءاذْوَس مهر غك ناطقا مريام ونش ادةداغبل احل ازيئطهنداشبرلا كني رباح نكذ
 ةقصنل اديان همتانلالضرمسباقازم ارنا رماَّرغساوذ ارم مِلَانملطاو ةخرمتملا ا انكرخاذالالض
 أ ةنهيلمااور اد اهتيعاوطَو رباب مل تع ذاوداطبالا ثولقل مهتاطوَةَلقلادْس كلاود ارمنرعل اوف
 أ كا كدهل باي اذلراو نان ذقن دمؤاطما بنام بوحي قرخانماوةزوفسة ماكو ة دكت
 | تنيحئاشلاراثاْلَسولاوَهِِلَعَس []َصلوَرلا» مابأمل ثمان يمل املا ذل انسان |نمالإ ون مان منكما تلاراذ

 اًداَصْلا وهِلَعْش | تِنهلااعداذلوح باشا َنونايوةنامالانواهظي دهاز نكت نال َصمَودهاججماخ
 ْ اولطراتزال) اعاوصكتنا كر اًدمالإعاوجر نامل ا" ضْنموزاة فخ مةييلكالا دكا ذكي هيلامضَد

 هماكحإزغاوبد دلو اد لحم إسم الورد ام رغد املأ: ابلاطمدر تبان كلا اور هطاوراتوالاب
 32م امى دارضات ىلا لازما اخ نس ا اوُمعذ ثنا طاوناكو هزات االيَْبهرلتماول َنْنتساكمراؤن|زماوئاعبَو
 دالاذانمد صن يئاط سومان نزلا اتضالا قاف ان ويخاف الزج همناهمافل]سولاِلَعْضإََسْشا
 نناكالخ] وهل اوه. لعشإ[ سه الور نؤعتس ل هجاط تن |مانداهش ما لم الاف تق كروز ةداهش لانا

 ١ مهانوسرَنائَنلسرل عيد ءلَسَو لا لعشإ ]حش الوُسَنااولافخ كلذ عاود اكام هدابعن مما

 | لهب نولهب اب غنو ير لقْنَعَم المال اطر ةزلا. هيلع دؤهشملوا كوابل تبلل اَلَسولاوَعْضِإْرَص
 دكتيكد ةرغل ازمجاذ د تسا كلقنل ازمة كسو لحال ازماغشة ليلا زرتحو لن اون اك لَن ولولا هَسسا ام تغ

 دال زم
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 مهلا
 دقالملل ونه
 قا
 تداخل رمريوعرما
 وكن اغضيانه در
 ابرلعدزعاتلل ءانئ ادع
00 
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 8 ةالتمنلا
 هنت اءاهعضر
 النا نغاندبلا

! 

 ةطاووه الث لين م قشاظ هين هخيساةد وعلب علو دوغ نب دوم دام: داش انها ]همال مالا زعل ادد داول الف

 كارايل هيلا ةبانالاعل هبال نرخ ءالا اركي تاك ضرالا «ةئاعانالاكل اواي زهقماد

 انا مة ضار مفلح جالا اوغلب اما
 اناني ]كل امال توبا م مسنت آو ل طل اان زل أر مصل ةدئار نم

 قرأ 21101111

 ثلا ل انين موف ذب حو ةنيف كول ثإا ناو طلح بايك نوتيرف ل اذ. تونر هرمنا اهب ص قاوالا

 لملاءييمزملان منانسولا ةقفخكب راقلا.ةنامّدلكالاةقملك الاول هد نودعوناط نول عتسيإ بان عيركالا
00 

 هنتلاىواعفلا هل ابرام ازونلاب بانل مهتلابوبرالاءاملا#لَدنَتساَةهماَظذ محتاره روبزعاجهئانه

 0 ا صلال مؤ اماونغيتنيلو «هنقضح ل كد عول ا اونقويلؤ ذالخ ءوُسَو هنازعقاءإزجالاتامسضلا

 لحالات اؤقرحاوزنمجو ونضمر بل[ ةروتلازأول مانت ويتصل اناء يرءأَ
 ثئشاذ اومن كئش اًذاوط ةناداكتاواه دوجئر اكتابدا هنمَليالةناداكت اباماةدومجو فقول امامي ن اهذللمحانصل

 تزيل و دا خستمالاو غمار اكتحال او ةمئرلا شتم و هنساو نكي اعل [|ضفخأو بيو عاؤممتسإ .ارعاو عمان اثنا

 هنعفن ءال فعل ارم دوغاءانخالأكءاؤنتسل الذال رخاطل نم يأس :كالهل اوةنحلا ةماعلا ءاَنسل اورلمهملا

 يوشع رمال نمو ةيكح اة اكمل اقول اذن لام و ادمان ةكرحل

 فش اة تصدت تذهل اذ اونيامإم تما دعائم انور ارطضإ طمع يو ايتخا دع خيال امور ا عربال موس
 ةيووتلا ةنلجا ماا الا انزل ذلازمريخت ول ناوقي هيل لبق ةيلانازكرل وماي ال ٍةيرل ادمان زري
 ابسط ناياقعلا لج باخ ا ونت وكي| ذه َووضواوُصَول ولاول علاوة دلال ةسلازع نغالبلارف

 امل كازو مش الاطبل اواذض دلت اوةومل السل لذلك دلل اءىرحالا ذ باقعإل ضل نمر خ الن تلا
 اًمعانعلت نايم مااذاهتادإمل المل طفش! اون اضرلاب عسا نادر اينخالار ضخ جننكل ونعم

 ناوي ةناالا ازا ذا كارما يكل ادلاطال | اهتاكوزملا هنا ناتو لوقزسدنيض لوي

 ردلبلا فلك وزلل ةراهما. تالا, كسل شمل و هدأ نسل الامد افا امد اواَنيلؤال اذًالخإ هذال الا نركب
 ريركلا ل قمل اوت لوقعلتو ةماغل ا.ءاكل امه لب اءرمكى اءافلاي ل ذ] نعرستل دايو طب الجت اما
 ايهءاظدت نوما |هئاتش جو وعسل افلون لومن نمي حاوط جوها ظو ده كوهتشاعنآلاوث هبال

 ٍصنيلا اماه ثول ئضفهيل ناقل جنم ولعوهداهتشادنتنعرعامةيلاسانل تون هرهتشا|ذارت كلا نال

 دقيامملارانتعاذرابل اركنتهنطفن ت ثولانلل نيونميفة صلب هضن تعسل ارب ازبالف ةيلجرسرحام خلونا الاخ

 ىلا فيلا ركن | يلزماقساداقاذايالحالامءاذالا رج لابقتسادانع اولارمل لم
 ديا لاسووَح ةلهمو مايئطم زمننا هلال هلقاسَولماَل ناب قل اذ ىسِلَلوععل اوراس دس ةورغم

 لاملاكامئالريغغلا ع دملاورابل اومن داولارتغب هدشم لوو ونكت لب» يضيلبزهدكسل انابلع ال اور اوج ايات

 ةعتو:دانائهل نَعديَهلِيامةيلارظناَمهبلِجَقلَس امر ةنالهنسثك» هرظنوهنيعئ ا ةرطجواطازرتو زك[ كل ناك |

 كندا ذظوءانقياننلاننمو لول دايم هشبل طياكماذ كليب نال انلنشب لة ك حالا

 ىرنيالل مؤلف بوجوه زعل اة د سومية ل وسر 4 م

 قل مالوهيطاذ اناناس يدل اوغلو هم هنولالاةزدابل ابن نع ءاهلدالا طنعْولا هن عضل ادب
 ىكلؤيجل اسّدلاب نإ تالاو أي لسا وشم اال كانا ولاَ صضلاَواجتلا

 | لاش وافرال سوف يمدانوفلا يجلب هزل اون لاو لعب َلحوانكهرخفرهطا همالكذ غرف نسوةلوايسل بلا



 كانه هيتفلارعةطلا» ده طنا[ ضب انام ن يسوم اظعاوت باب امنه انم نصْحشراا ١
 فعول نمو وسب لوط غل لذ لج إم طغحم ونعم ةيامنرل ازمدوكشيفاو نإ هل ازئعلاب مور مظادمالكذ عرمان هانكس
 ةبييامْسا امان اكال اومالكل [عئددال انوه إننا لافاني انوكي انه َعَد مالك زالا «اهيانن

 ءاصئيمصو تلا ةبسل لع كاهل موبيل ب اّينحاةَداشَو ةبايطل اجا, اص نش اع فاشل امظع
 ركراكل بون رمءاءر زكي قتال كلذد لج رش اونعس كنالالا صعب كنس كتب مؤ تاكا ثلظنعناي

 احلا كني كشنات نركب مالى نمي بعل رمل ل يضاف هيل مفلاوهبلع افر ات دحاو د نأ

 ةقلوةتااقناذش انام ادت نوبل هلا نانر كفي لولب تار باطلا ذي نالت مناف
 هيام مالخال هبت زم ل ةراشاداهجئالول ملول ارامل يجتعت دسءداثلال اكتداثاذااهيرخالوم انا

 ملتلاهبااراّزلاةدوج الملام انكلداتلل مالم ايل عم ضال اداه الوب يلين
 را ماسكت امج ازال اهتساللا هنغزواجيرغمب يما ام ىفاسايسَو ىروس اذ نعاراوىل اتش | اَقاالول ها
 ريما ناماةماشلاءاناعئمتاكونغالبلا هن يشف دين يازلل اانا ةسايتلاء ىلا فيما
 يل ييلا وسو عزماماّوه ناكناوهتمرسونازاكعتنا او ةيلعش اناولَص نو مال ضف ةهيقحْ مي
 ةضعومزاذصمعذإم يزل لاخذ هب نفر غدق كك لذا الين سلا نضبس اكون كمل شلال باعت
 نينو ماةسايهزن حن ايو بالا اذط ذي ثحبنل قسد دا يع هموت اع
 | نيكس ب انك راغادبنئشذ نزل لصنلا انهؤيل باق لانه عكتترل امانه ركن نزغو مزيل صو لَ

 | رلوا ةئيَشل فاو ءاومهّتّد مام ةبطَونَدْءادِيهَمَوكلم عِاص ةحاقرب اطر نا,ل سناكاذ آب ةغلابلا ةَساِئَسلا
 | نتسولامماورل < يو وودوب سبب ومو رب ذو ما د

 اذان كلارا ادام اطال ضياهففدداهعابالاةوخذميشل ابتكرت لَ
 | كتان مطور ان لوهل اذهب ان لكك ليزي مزرم عيغ ةقع ةقمام هنفالخ ىف هدعاث نكسر ذامفاوم نرتشلإنكيرل
 ِْ | تانومهرمخت عبو .مللا م اضلاون ازضنمالا قليل! هن ناكه كو هن ةرتمّوهاد هيلانيسا

 الكلاب. هلم مايد همضخ ابكي صَل مورع هئضلقيام الوطن قن لودازما اخ نالاو ءازال ا سومغلا
 دلل لكي الا هياوجوتسا امايتخادف نرخ م ضير كا خخ لنا ةنلظ لعب غب نماطوتسلاو ةدّدلاببةفنو

 امي و دايك ذ اها وب
 ءالا عرب الد عضيالدامحاو انو لكلاَتوضَو ندا عا َنلاٌومِاَوْطَو دنفمالاو دازجالالااهاَنَمَس

 ْ دوس ابمعاريك) لالخ عن اكون لعل ذيئالذ عي اوقات زلال ذا مانجر تلاغاؤتلاو

 فهلا اناط ةثفزيذلا# لمهن ماسمر ل وانبلاذم ةنالخوةوق كلذ مآل تاز اننا

 هنو نارزهلا ةكرشلا ةنكل الة يلي تالا لرازطضالل مير اقمَكم لنجد هباوصا

 | ىل اووف نيم ابن اّتشغكلا نم عملي فط فطوركم داعم لالخ او ىلا اول إما اوطضا ذة ومد ومالا
 | خيالترتلا ةمئرلاواطالغاعاةمرل ائاذخ ةدذذكديدحل ا از مالكاذهال الغار نزؤصوزكلملا ماا
 / ةداشاةفلطملاماوجلاب قاما هو نا شالا ذانالاو درت جلس ردو دع امر رزنل امفحتو ةداغت النعل

 و يسال ابنا قاوم ا ل171
 هنا العلا ذوت ةمداذغيوسبلان طيبون وف دو هنانذ لم نسالك ءانلثلاد ايس يغتب
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 برد رماها ذاع
 ل اج الكت زيد احراوش

 اقص اانا ايان
 ما اكواهنذاام
 كلخن 0

 مو كنان
 عصلاد

 عا

 | مك ةيمنلا لهب نال انكذ اضنخاو قاض نال ث ديدن ]واهي[ هان تسلل
 ادعت عشال لَ ائَِعش[1]الوسَي دبل ةمالاةدت اتا ارادا امال نضنيدقانئونم

 قةبعلا نسل |لكدب هنالك لدءَس اقيالو بالو ىلع كيل ومب هِلَعةَساكونعل اذهب كلزن اما ةياللا ءنض نا

 التلاهيلَعه سمن ةيالاءذم غول بدال انا تلايلمدادادا قل مين ادحاود نب ادحاوأةمالا هيلا عجتر مداد

 نوكيا ديد شنب نوكين |رهخي فانسةاججف هذه ئابق انس ذ مل انت املا ةرديلارهدر نال امالومئاد
 ىاياجيئابْثراون ملاعب لوتكاي اللا ”الخا ل ادؤعبانيمعشتاف بوئمن ارو كمال |ريقشالاااو فايت

 هةولال بجو ذلهنوجن باوناكهامثوو ةرينعلا نجرب اصلا هيئه الحلال دعنك بكتريا ةلعش امالَج

 هوجو اا ضلع هنود ةّصوئدخم نا هل مولد امه عاتنالا نو مرجاوناكن اصح نائفاث بأسا لاو

 نالالنالابم اسذنسالاو اند الك عتمالم كرالذ هه دنع هككم لان ىذل مالا لصلاماخلا نعاني

 ةنحول روح اوءال تسال ذاتسال ا وعزم الا عاطشالا هدد وعلا ملا حانت الام من متقيول اميل ل ماس ءؤْعم
 ناغنلا مسح امه قرفن دور سانما تحي تاوْنل عضوم ةبال أذون َو وغلا ضلال وبا نام عنبر عم نجلا

 اووف تندلع عوج ام انك الام اعبال ا ضّسولا آل

 :ااب لاهل ةمالكةلمجز ناو يلع اص لوين يب ملاح امرك ةيس زعبل
 الون ب ايصاركك يعزي اوب :نازككس ةقومدعمل اضيرمن اكون ا ةوقىلناول تاوأمإْمل لب اكو ةَيسما

 ناك ولخاج زال! لوسر ل اص اع أجاد قلن ناعوت بخ نيسان الذ انذاك, يكتم
 لجالو نطفة هناكيملا لوط هيرلتلا هيلتد ان اورطلاااروُصمَمء ال ابانشل اكةبفانلا يعل اكمل امزيغةنانلا
 موش تح مغ تناك ةلظلا موب اذغذ ةنلآلاوابتح اب خص لادمت. تنال زن لهما مالطضصالاكرخانوط ىف ١

 "ةطارااو ثلا شا تس ذص ىذالاورفلاد مالا لاو ذمتي هيل انما سول ادد الصالا ءاذرال نيالا

 لكان لعد َتَولوَم 00 382 وتلا اقبالا

 يراك ض|َباي فَ لَسل عبط كيما رضا
 لامار اداهتل ازمشل رمل ضكربةمانئ عزم تورم نق عاف نال عم مشمل: تدار

 5 كلن اكالو نال كال ناكوم تامل اللى ذل اهل كال اًمعَدْمَسُل !ارساتل لمطار الع

 ف هلا تاجا وت اوال ايل نوك[ وكب تئالدءاكناكل عتب لم ئ/لمناكالد قشذ ناكلدل
 رات نوكلل..انن ادستاكل نو ةوحالب حام |ناكرباهذ سب هيماولع نوكالو ثان لج كلمل|نماولخن

 يرتد يلخ اياك خالو ةرغبرل قعصيالورث غب لوطل رمال مهب شيل ئشالو انين محو اكون يكهش نوكي
 زيعما شلات طي الن ير ظاثل اق در كو ديال هقلخز م ةوترينم وقد وج فيو عمره عيت وكل

 كر دبوْهَءراضبالاركر الم دارا هةلخ رموش رعارحا ل أسيل الو ذرماخعاكد ةرباظمالو روس لجن اكاَكشدازا اذا

 0 اوسروه نرعاذجم نادهشا لك رشال دوس! هلال نا هش هن لغيطلل اونشور امصبالا

 قّلاةّمالا اهَياََسَوملاَ ةيلْدشِإ]َصالالَدل ا جمنادذلانل اخف نوكرنملا كول لكحل قم نيد
 ا ا ا

 ءانملا ميش دن دسم لعل مسباقاول هيلا بوقت اولخ يذلا اما ةبك ال رلل ارنع ناسف قام
 ًالدالاكثدبد ةرئسلا بنك رف رسكلة يلا نمل خاتهعضوع لا فرخداَو هببَو نع
 تيلظاف مالطا يكلم كلكدمانمالو ل ننركت اطال لتانركيت لا ءادادغت نك لمس

 ةاوغل ا :هشاو لم ازد ذم ميفكسدف فلذا وكم اوهاب مفاعل لم اوناكملعْ د دسَو

 فيكفي شا ماذا كلام الهاعلايمضازككاذاركلأ اكفرفإب وكي دانكن ةالا يكرر



 نزل إءرةيتجا ام و راهتجا 0 [ةيوزدوعنل المو نانو ةوتكرتدنو

 وكت ةيخو كدب صور كاي هلى ذل اركان مرماه ئ ذل ار كح انما مدام فل ةَمَنلاأَو زجل انظأ
 :ميكئ ازمات اكل ب تيوكنمالإ !بلزئانيقمةدصوا كبلز ايو للهم كمل بابي اهل كرون نان 1
 | فيلا ركيزضإكداذضاْمو دم له عد انو اطبانحا ةذمنب ناكل شاد اما نورا دض شالا تينت
 ا ا و

 شذ ناكل ءابشلا ءلطد دي لولو لا طنط نونا !يناول ادد اف ان بذل مومن ان رست

 ١ اد دناللا هي نيسان ول والم نوثسونان هناونا نانلاكلّنلالكا
 0+: لباني ريدان يوتلاراوزراج داون ساَواعَدَن 0
 مهللا نوم لشإسا اندفع ا [قونم سنس موتل لان ءانتالا دين "نشلاخاذ نائل اج كرسإ نبا

 ضف ثلاث نييك اضل اولاد مايل ومو ءايتلا فالورغنالا خ قثز كيلي هزاعن انف انت كتاف
 تاسرالو بل اعلخزينلاخلاندددال الع هني + وك يصاب دقو نادصو ا

 ئامشيؤ يعلم قنوع لول متلاب رمل( نولي ْبلةْنِعَو لول اوعاوصِنيإشمييلع
 ةءوضقم انثمل اءلوالا» هزي زمنا م اوباخةيلضمل ا ءذهد نسال .[ضْنعت روضة ا عمدا,

 ,رومال اذ شاومي رام لما نوف زيكا ءرخأ للمال كقاذارانسِلس لوس دلو اهم ءارغنال نانا ءاوشملا َقعلاو
 |هقييتعنخف ناد ننال ملون ديلا, نيرا هلم لسن مخول والهنا ادنوزموتنلاخوضوتدبانط معَ ْ
 | ةرقبلاورَملل نئطحب[رل امنا اءانشل اذ ةلتهلاب# ةريضلاكنإرفل اعد اوُهَود يدم عج دادعاو ةنسعْسْويَغف 0
 كيبخلكر نولكأب مذا انوا دال اناا بانج اينو وكلا نابت ظ
 | لا ىرزغ ابدا ]لدرجه فاذخملاو هدَسدَسامْلا لإ وضفلاوةنيئدل الخان عضوم ثلا راججاعمولان |

 ولج ا علخ «بتمأإ اننا لك افقزبغقرطلاةضد بويل اد ظ

 يقيني لتالتشاد ايات لئلابجي نرنبازتدالدازعهنبازغلع اك رمال
 ناثهشاورط كفوف مهداة ىلاعتفاندف لغتنا هالك ذل اهل كحال اذفربنل انهض ئقمنْ وبا للشلا |
 نوجد الشع و دود هيوم يديم لا

 / َىلاهباطمادؤتيوبلاتانرماثل اها ارلطَومَيل ءمككتتورث اضن اجي مولاه تاك نيالا لستر
 | ندم اهل ناك نجا زب هع ءاكو نضال لزاوراذنب اثم لمت بفساد

 ملل تداطولا ةفلغل لشاب دحض كادت العشا زاجل الش نافل يسلك ايا |
 هنيكتتب جيو اوت دونا نيد ناجم احا امنخإ لك رباب |

 | ةوهوحردتلا طن! طنلَوةل نواب نبش وحابه دعي اوطَسَوهلاَو طلسم |

 وما نوم بم ع .داونانن وف اسم وركلفس .ارككلعاوركآلما اركلفسا

 اقينيضنراطاذ دهسا ين نميز مرت ل مايا ديوس ا

| 

 ا

 0 ءالَبامولخدامل ظ

 : :رّئكيتوجرات و هتداهنانراط فوبامْسَِع هنو شارلاو هيل عش[ سره سئنالم

 ا ع اديب للص ا اذعنركتأ راركبطع نملك مان نشر الملل علو امرا وحن لمَن ]ضاع

 أن الؤلهيئستل ساتان ك نانا عال اعتو يف يدنا تكال يمل مافوكد
 يانا شا اًلاوُدَنحلارَم ا غسل! ناكه ساو عطمَو ءاحائجرمتول وه نطب هسه ب]غلاكشل انل ماقد



 دليلا نل اوزيل انلاذرصتمووجر بل ليو دهن عاس هيعبضب سانخا جز. >ايعوطب كا سمدا_,ارنبل
 | فيسلابةمالاءذه َبداش انا كرفان باغ ىىذازمترَم ةوتلاراثا ثاكك| اب ايل مالا هيون نول اويرطل او

 | هلختخذيازمكماؤ نم ذيول او كتب ناداه ض اورككو )لوز تاغ ةداؤم امه امال ادذع دسار بلو وتلا
 | نيباكانوكينازوجين وفن اناطومب سخان لاد وتلا لغه ايتسال واذ اوبك كمي
 | طاهبشزغط | ةءاهسؤ عامجالادقنلالا مدعو ءاذالا ننس وءاوضالانالذخاْم ان ىلا عسر اان يل دالازع
 ظ هلاِِلَعْشِإ] وتلا ةسْب لاسيما ان اطاكم كي "نونوقلاةسّوتول ةلباشل نانمذال لكن القل اهم
 ا قوبل ايزل اذ. ددشلاةسّوسوم نزح اوما امنيا لَا اكسل ا ظخلعلزنلالا نابت نط َىَراباتلَرَسَم

 | دجال ازمه فرمعَو ةَساوني ممر مقوي |غةللبلاب مالت اياهؤكةتالام فهي متزتفل اهزالبلا انين ةاهبانعامنا

 | لجن لضلارةزتلكبا زلنا مرا صل خا ذمة ضني اا غتلنل:هلاز
 رسال ةبانصل ازبوثكيل مف [كلنتل اى زال رم دوف دال مان اوس ةيانكاهناكع ل دعنا اًضياةلدرعل انقل |

 مااداَعْشإ]صْيوِتلا نما ذ ومن اكرم ةلطوزنل ادنمئقَدل اذان اكد سال لززيكتس علال اخت هتان نم داما

 الطلاب در بخ اولا و ليوا اذوتلاودإ هيو داثل )يزين انين تنكا ذا 5”نكت
 | طف يمحو ةسممل سانا اكلم ةناكناظ.ةل انس طول ار كبلع احلا َنااَسْومل اما س [ؤَصْوبل انزل! ذو
 | نعبتيلو كلانا ذذ اهيا فول ادءاتلاتو ةنامالام ابان ءدنب نت زج اه وربك
 | ظاكلامهتجزمكترل نذل عانوقايس نر ضتيلو مالا درخأ ثا ورضا و اكن اه هفجْيم زاخر اى نفاس
 | مكمل ةّمالعلاةل مولا ةملكم !ةةنوانالغ كنسَحا سلافي ةملكلاةيلاب زمول وزد املا ةةطظتوقبس
 ىنييماشل اذهب تن ءداظْإإ نيب ام كاذذَسَورلاوةيلحش ل صش السر نم هنعمساث اوانمل اان ذ ةملك
 خي ناعيا املا قرا ةداثثادلكلامدط عريوعمدقوف لَم عانت مولا اطر ناخب ماظم هب
 رشسلا ىبعذثكتو ناثنالازكنبنغتل مل ذنحولكلااهرتيطممتلا ةباذل اوف سوم عنتيل عملا
 نان مالكم الخ اود لاب كولن اوم وح اه الطابق حول املا هنمةفدؤرجلا وسال ناني شاذ
 هانيلالعراءرامالاز نيا هت ش نوكيد اهزمالا زميل اوفب نوكمن الساكورا ب ئض انك نكى ممارس ك«ل طنب رم
 كيكنملاءانبل طق ]مناور طابا )مما كلذ طاجن ل عنئاعنامايد لوا ان ئيارمأتل !زملوسغملل
 يك زال )ه)تانترلخئ ا امرر كمان لم ؤفوطد و اغلا خطر ذوب اكق )خنشلة خالبل يعقد
 يطل عيتسا ءلّيباتو شامله زكر ابيل مادى لمادا ةلياشل )|. ازتل دعبول

 داشافلئمقمتلم كحال إلا اهنا فال كونج ةرتفل زم يذل تالاكا فرك ركقش لباب
 حال شل افقي عع متو ةضيج العتب بزغلا نافؤرشلا قمزحلاذ نقف تلغلاكد دج نمدركب ناين لا دب
 ةياددقم اهل خرب يمين ارب ل خناكار فالخارتلئين )بقلق دامب ل طول ناوي اح اذجتقول بارغلا زم
 | هظا] تاكل شل نبل لدتا اب ع طاطا ذأ فرع ناو يوكل: تكا تاق لنأخذ لوق د
 لشحن تف ةماماد ال اوةتحيااكنعاءانخ يفد ايلخزي' اكو اثلا لبوه عوني ماسالا وانو قزوايتلا

 ةئيابذوقلاملا لس نوكيا غل ناز يراشا دب لا لختيالن اهيل بخ ءاذع نكره نكي شانمب
 تطيكل مانت! ة لجني زكلا شاد ابعن لهن انئاوفئرععضوم ئمطس ضل ياقل اان ل مارال اَسداجلاو

 هللاءاطف هم طابلال اظبادقحاقافخاذ عاسو هبي ةياذر ىو هْيَدِْسَعْئ ا هِضْبْضدُط اذخ|بَو هبحاجج
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 الولطياؤإ هزم ط نول رطل هلل الانا دان شتلضمل ايان يجلد موش مضت انانارخان انماو

 :الهلقانلاساهلاو ةنتلانغ ءاهنمةياؤرو داو بلاد ااور طخ روس يفرط املا اهنم ل دالة جان طين
 ذي ةناا منه ين اها تال خسف دمالا(1انال قطن لبي ةرانالاونمالخلا داليدا فار ةازم

 سل نوكتلاويل لا ولا: :داوهلاو اذج بيرس مالكوم وفيس اطول ارباَنب مالا: دس ههنا تاةماود

 9-9 اة واذا اهمال بشل اذ لشبالو ىلاعت ل نحت بوجع نهرطخ رب القرا ربل ىمي نيام لضاد

 ْ لن خاكدضربانتلا+زغادامل ماجا نسنل نجس ؤفركتؤئاوا تشن هز اوم كانت شاذ شمال

 | لتاهرجنبراجةلكومدارزعامالم كلَ ام اخويا نساني مد لكت نان
 ءرثكلامافو ة املا هالله الما هبلخ وح اةرنمل هطفصونزيازن اا نوكيواثلا ةلهجرْس كلم ياه دى

 ةيطجان الجز عةلخ اءلش دب ماو إرالان ةطحاءذه د كانلكضكي نذعفالبلا فذ رايد احالمكلهف

 يسال شاين ماموخوا راسخة لولا اهفذع ثاذإنذ اود ميلكاذل ااه فرن اهناروه نست تلاه
 0 فاو جا لوبا سوسيس وم ييجي

 أ اكرمات ااه هاوموو لاما ذيسَياراناالارلشل امل هئانازعتنيمحيباو :ةاه دات
 هي لترا ناوي يسم دج راجع

9.“ 

 آ أ ضاهغةنزلا كريت ميو + دمج جاستا يما

 ظ | ءاطنق ل نهق دن ماك طر ىدائج ستي ىلاطنش ارافدّسام الان او:لعش 1 جول لعلَصَتلَمؤما
 | هن قتيلخز بز تن كه زلتن انتندذةناثلاانل» ءالءو لزادننالا مالم كيرف
 | نانا مهيرطتل اركبنبانفاوننحا هادا نيعر طا ىذ] كح الو عنب عمم ةلكال نيب لذ
 أ ملل امايزطنا غو كءافمد عون ذنوب ناجل نوفل نمت إم ونكت ماد اهدار امبع
 أ اللاب انوا ينط نر ظظ شاك انج + ةيقاذل كتمت ملا مالاةر وولاة رشل دع
 | نزفنبالد بت ونمؤالو كوكب ءذ الو نكيزاوعمب ةقداسال اهم غاز الخاطف زلامدش أ طجرتيرعا

 ستون مهترحاشار وعمان هرقل نداؤ لد لارا دا
 | تالا ناومتل ارم دازخازب م يلاىزلاًماروففكلاؤم لع |] ما ءالأ جاوز فحول ةلكر متل ةهضنم
 طك نع نوُماَبوُهَف هيلو هنن لادا لكونهم دة الَضَوْناْود ع قادس "يبث نيكو لت يلما

 ةئرددنبن وعيش نال فئمانسلاودافؤاراهنم بان انا اننا ءالؤه هّبكااضيزبدالنددتعوهتل ليغ

 100 م ل
 كد ا 2

 ١ داكر :موبشا |[صت ضارب امل ثاني زكأو ةتلرمل ل د 1#

 اديك اد ةبح واخ ىرالاوم دورزلانانطبميضالمَو موه مازملارل منبع

 ا | 08: لنا انارالا

 ظ دل كالو رنا هنمدخ دنس مانا نميري كاره نهركلاولونرعأن خضير يبرم

 م
 مح

 1 اممم يهوهضدتدعا دشن اها.

 ةههلا هايمسا



 0 ل

 | رمتهنم ثان نمراذل مذيل الابر ذناكدالبل اذ نكمل اوولمل !ميدهتلي 0

 «.لؤل يزل دنلوب عشا هاك لع ناب و د وغم :ىلاهت ل املاوألا ضاع

 نَعاولذ اهئرلول ني كايل هل مغرم ةمانالل ناس اناره ايما نحل اطل قرا نركز | كرم نيل
 اهله ءاهثاوذ ات اطل امغم !ءوركيلع ىوفننوتراووكلشو بكل عرق لاجل نم وز عاونهترذو قلم
 إب له انام فاطش طم دير مهتفاركيل ندع انضيل يملا شن الوسوم دوم ملل نا ونبدا رك
 متلظيممابلا منج اررلالانصلا كل عازل اناا يش حادقل ةيتساوب ناطلاشس ةقسئدان نر لكتن ادقول نا رصنو
 اند من ياو امَّباذ ذذول ن لع رماوهش الور بح ا ءاذب اريده الا غلصوى خل هازاخ الامم ركو ل

 قلإلج ان كالذ ناكاذ الامر اركك مالو قرشل لبق زءنتنل ادد. اركلاذمو تم انسضتناو دول ب امذوءاذ

 منكرا رمل وطلاب ةادل]ترلاو هيلع ]سلو وننزل ايف انكي كاس قرشا اطمن 0
 ماعّتسو ليل انمنخاو َفستماوراظو نارمآلا هاد غال قاذعال انك حدافل لئن !ةنانكف سلا بلل رم

 | مفاكتنوتلادنب وراكم رتل كبي ان تلا دشن لزم كتي نوعي باعني لا
 أ دىالازعمر م عابتالاد هان هاك صالة الاد قكريعب ءامد اوباصانش امدتوقل ازمه ادام ليته نينا

 مشلايلعم] ءلؤموطعلا كرتو نيلاب ثاوب انا لزم او ائختساو ةَيمهتلا ماكحالا خد اهتجالازع نمل ذنضن اذه

 | عزتاومنم عقلك شغلاّقا لوما, ةةمانالل نيام «داا عنابة حل منال اال,
 ا را انيملا ىلا 3

 نيل ةشاناو جمال ناضل يلة كيابل
 اطنخ اج بهن ساعنيانلا اح جببيمرفا ول

 لا اد باب را دب رشا رللاب اجمل برا ملل فونماطالونما ا اهمِطاعَد الصح

 هتف يضخ ن الذ رجلا ايفا خرط ةئا بشعة والا ذ نت لإ اجاب رشاد
 ذاهط يع عم ةئإ)عاتس تدقعلا ةائسلاوادبل انو انجي امدائاقهإءابفث هج كرت ءانل اهب ثنقجرئيقلو يل
 مشل هني ف ملم دولا شنان لقاتل ةركالاورلاو لع )صم ففعل ذان اكو ةموكرلا
 هامل او[ ليتل للا عجزه دست هن كلاب اوَسلا هل هله تن اول ادق ازل الون نوكيمئا هل ادامضل يدور

 الاكل الذال اد مزال سخاء ايزل اكن انتل مهل ننس رنين ايل ذل بمسلح او ىلان
 قسوم نونز قضرال | زعضماشل اوه و نطب عم ناثطسَو ةزاذم اذ ملمس ضَم ةداجئ لاهو ةيرزدكشالاكقشمد |

 0 رو هاو دا مم ا
 ةيهاتل كح بطُح فما هيمشالا اقل ازعةياتكف شل عل از مآ كمَسلا

 بلة رعد باز وضاح أك عاب اكيعفلا
 عامان ائلِدوكلَم فال مفوخا ناالا ل ثم1دملارهَِلَعَش إل! ءلص بلم شابغ مالح

 قةلمقمت اجت مايندلان الا ةزحالا ونين ةلمالا لوطا أو ئجلا رع سؤ وهلا عانت ان مالا وت ىوهلا

 نياماءلعثلو باح آ ناب احل لع مول انانايّنل ا ءانبإ م اونوكتالو ةزحالا و اًب|ماونوكم نونب ةلحاذ لكك 0

 الط |نكتمإ ملوح ناال الاكل اجده لونه اركحا هول اي“ ب: اكو هاو |رعزتنل اعوقو ظ
 0 ا وو

 كلر دومه َسْش لوس هن اون نمسا لل 'ظطازبط ل ةقبس ”ةيلانامزعدانة طالعت
 مع ؤئاهنمرغاذان ةتساهندلتد نينا تينا تكسي اذ



 ع ديلان ايلاَوَسكٍَ لح ران انك تمل امقشو ةير دل عن 3

 سب هتافهمنج ل نانا اوحو هحويزض أ : ينس رار ل

 0 نقاز فالف نيرمسآ ةورلاو لعمل صش انا فاول امال خا! فلول
 ا ا ا يبن مهلاز يلتف وعش لش ةدوعذ تاان:لاداطفازا] اتاك نسل
 1 ل سجل لاز هلم شر ]ضشالوأت ,هنمهعشو ىئذلاعضوملالاهنذ ع فراشلا لا يهرب مام كرماولاذ اراكَسَم <: | هاهو شهالونذتسرشاباكى ناناغيفق ل ضفاؤيزتل وعزل ئلندا تاق ع قدنج

 ع ب 3 > يأ ةماوملخاعباهت كيضاو ناك تول اذ هيلع شا سالو عاسسشذذتوشلا اهم ةطاناي نال دف

 2 221 تنس. ةنئهلاوباهنوم متر ت الشله راذ ك ندد دمشق اوال تدلع طاوس
 ل مالا مل اذرك انهن اذهب كمان هحافنا هإرهت دوو حرْفب لاجر نفض ءاندن تزنو اب جوضقر وجل زماب اضف

 أ يح <: هنن ]سس الور نكي اءاباطعل ازيذادد نوح رجنجضد | يتام ثذدَدَو بقت غراند

 0 م | | طيره رنخ هال اني بوتس طنبلاونانعااريزلغاؤاضالتوتإ يل تين
 ب 2 3 - ظ ْماْنْدْدَدَسِمهَلَعن اكمل َنلاوْهَِعْفإَلَسَس السير ْسْنَدَر ره ِضْفَدْس الزنا! لسور اظميلعشا
 17 هيرب هدأ ريتا نماء نينا ل الماب ماو بتل | لعن َدَحو نيفخ طويلا ضومنن قا فو باؤبالازمدج
 | + + | ١ )تةلالفلعشاصشالوعيلذ أمك اي اس مي سعيمب اهنا رك تلال
 | كلو ب 2“ | | دناخاونتتلااهنالطلا لتنال اركحالرماتلاك موَكرملاو هلم إل سس لون نجي نجف

 نتحانس ا 5 نا
 جو ةاسستلا | ٠ ةعاوقتلاذإ)ردلاوةباطشإلَس هيب ةنّسش اباكلا مالا زائدا, بسئن دوم مساؤملا نين
 "© يا | اي يوري مص وب سم سس ةلشاو
 ارا 73 “| | اوزئناسخخ شاء اتوطتنانتز عنف ةولشلازعاناؤعقتس دوي مالنالالهاانوتلئاثب نم يكفيها
 “ول حا 0و ص ب وع ميسم ا
 ا د | | كشافات مدجذلمئاندصْماَنر اصل ناك ةاقاصشا ىذا زتالعذ مع
 ١ ١ ١ يي | ل اناني طار رانش ان ]ودا هيلع سبة حبش يوه هللا انتر ى أ فرق ل ذب
 1 | ذشاوتتاراوهت 6 :نضكاول انوفا امهزكتي و: مام اري اذ تزكية ليكة سانام زل
 ا ِهشلَس تاه ىسَوَله ماو انل نقع ملل زل نزين اذيئَسطابم لش االسم
 ./ ٠77 | | غهلاَسْط نانا ضاانكاوملاو ةلَصْش ]وسر كابي ةخقصلا ايس ةلئإبيرادلَسصلاَ
 1 ١ 2 نا !امانلشا هضوامضزانوُمنَسو انو لالا ناماسآ دمج ]و ملازه ل عشإ] صلو اظنكوش ونذكر اذلا

 ف ا ا | الانا ل وعالوانيلظ لعن اتش اشاو1َسي لاوس ش[َلَساَنبَدَبانلاهَنانَئب يلهو
 ملك هس يهيسمسم + 0
 | 25 ارا "ا | ..|اهلاثث اهفاَذكئفلام م دتو تالجلَم ترس ةباهتلا ذل ةءاطلاوةئلشل بلال اهدان تنازع ةياك
 هيلز“ ىو | م !قدمقدن اهنونماوال امنيا الايمن َوئمَدلاِلَعمَِلَريلا ار نت طن :دل يي كلا لاقثلا
 رولا ىو“ لصالون ياونلاخولا]ول اال ةالول يال انال الولاء: رطل نما اسال ضمنا
 :ل3 . ..رث ' | |كيطمتناطركتن بلوف نبك معالم ةلخبذ هن ةنئاانباطعازيدحاؤ غيكدنوانجتربكأ تول فيل
 خا ملقم ال باد لومي اجلا اذ دب ةبلضماءذاطذ ومعاه ضنب لاو اًسنوطخاه ضم زارا
 را ظ ضضاطعضوم عرب! مواد هنَعُ دعب ناكم ذهول باؤحب مدطاداناغوعاوفرمل ذادلوقذلا تلي
 ا يالغالي د ف ةَضْنَو عامك من [ئضماكك للاب انزال ناكو هيل هال اذ تكامل ءذدكوم يع ف

 مس اوم" رن
 | ا 4 - 17 7 ١
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 اهبعو أ اهمطخأ جاك ا ضدازمةفئاط ةعيلشلاو ةرايطل باك 2ىضم]ورلاوهَلَمهَهإ ص الوست ءادادقمو
 رّمعءاضتكك ذو اهبّوضقرئح إرم اياضق ثْدَكرَو ربما اهولخناو اهوبصع مم امضَياد ثّددّرو اهزحَ
 هللا طبل مل هالخبر ناني زسفغمو ثكلا سعر مق راش عطقب هئاضنفكو ثرالاف بيضُتل ا لوملاب

 دلولا نا ناكدالدالاناهنا عبس هغنو ذل مل اشلتلا ناللاة يدان كقمل اوتيكلا كمآ اول
 نيكَقفب ل اج ثق ءانن ثغيزند نيزخالا اياضقكمايالضتزهتلل و ضل ساخل التم انضماف هاى دانه لانو
 اقليم وص كاذبا اطسل نال ذ:ثيز كل شت ذنففو وعما يغوص دوو رب كتل

 كململالضال نارا ان اءانَصل اكن امارَرل لمابد الغ جلخ ا هعضتن مد دهع ضمد امى اتلئنتداثتا
 | هالو امسااهذ ثدثاونتد اد نّودَم ةَسوُرفملا ةوكزل نم ْممِلَع كل جل َجَيدنجلاو ثانسانرلاكث اياللول لما
 اشالاؤرةضوذ نعل اناذّسالا طمعكض ىلا جام زبه دام رالان اذضالاز مل جت لكك َثدثاو هالو هايداو
 متهذبل نطل صو جالا دلل نم ةرجإل ثثاكن اويل !ح اصاب ضخ لي ىلع يداذّن لا عضو طن لع يضخ
 دهس هلاذ هيلدهش ]تش لوس كد وجع كلذ نش نكورلونالاملاءنهماكَحةدوجم يطا ثور
 ناللوداهلمجاءلو ةكزل لاك هنا كم اكء ايلا ب نضن ةسافوضاذالا رمي امض ءانالل جا ارم اوركملا
 داشا جن ازب توسل .زالا اص ةحاشسل ايدل ]) ملهمة امض ولو اين وي ءابنغالا
 لنا رن ثدغناو يملا ذ يقتل طسقلا هنمو ل ةذ جزتي نول قف شن نهر عد نب امال اناا
 للتبني رهزحشد م ةيلغما « ضن ذم نابض نخ اها علا ةراشا

 | شازباشلا هيلع ئه بل زنام ىلا ةدالثلماوبالانيهض فام ْثْددَسَودِم هودازا نم بحرخإ ميدل ناكأش
 أ طا لور دي مالا|و.كعدن تاكل رابألا ء بسن باوباكاذسيرلاذةيلَءْض صولا مزة
 || ىتتلازكةشياف قرن عو متل ةليلد ابو انسللث»ضولاذ تيت لعمل فرعو تورد اذ هيلعش الص
 ماالذي لك ددحو ويخلط كؤضف ى ادن ةيتلا موب ةسحساَتل تشان انما لَسوملاوهِلَعْسِرْؤَص

 رلاتاطش ]صا كوسَو دهمجإ مان ذاك انصح لاف خيا عتسو انقل عت ننعم ال الخام كرمان
 ااهولجُمَمانللذكنازيكرنم اريل دعو كسلا. زم اورج زنعتمو ءالشمل ا ةعساهيِلَعْنَم اغاو امهتترحا ناو لستد

 وركوب هيد( الملحد ازمخرخاو ةولّصلاذ.اهنوطقيدوأ اهب نوف اتم اتا ذو متل ازا هش إمتحان او
 ]هلو رخازم اخو دأنهاب قسام أيلول جراد ارجل هيلع | لوتس غ اند تيس
 ف3 َنَملااوُملاخْمَماكللذَم نإفلا كع يات نلمح ضف اهدا هوب قسمجارخاب تلت ااه تغن هبدإرلا
 ماكعازم:قعاولطباك اذ ةيزمال ااونكع مناف حاكتل لل وحَ مَدَعَو نال كد اي ئالا وجو اهنم ماكحااللا ن
 ؤ ىَكل في انهوبَجَو |مهئاف ةعشللارسانخال/يهداهف انْضالمْث ام كَضا انسناخاوميئااب ةيداوكدمأد الغلا
 واهعضاومَو انضاْرْسَواهنقاومىلا وَلاَ ضل اء وضول امدح اهماكح ارب اس ةأهيضاوفل اهم اناهسفئ ا

 نان نيت اهئ ينل عسل كنت الس نيسذال ا تصءوضولا ذ ضوعاطب كاهن ربك توغل غيت اكلذ
 اشو هاذي الس ممدوضولا يعل باكو هضتنبالا تكل قع مماثلا همم ملكا وكن لسمو اعدل ةّصاام
 مشتمل َينِح ةؤلّصلا هيف هتدايذ لعل لعن اذالا زب طاسة لان يعْز نزلا ءانتل ذيل غلا
 ظ ملقاههل لا لعنيملا عض م عاطباواهن ليلها هنو نفل انا محءولّسلا ذل الانين اهقيللا

 |ةمالاهذط نمءيل ماهوب ئ اون وثم تام كنس زم امرك اوك ل زرع يضل هولي لَحَ ةلخاذلا ذر ايي سانا

 اغلا نى نانموصالرماوك هفنطعت فاين يرق طعذ من كل ذ' هنيلض اى ذال زمول هت
 كرك او انقطع هزل هلام َماوإء ال نال كون هناط لوقا
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 | تيلوستي عش اءافايرنشحملا ةكوس فعن اهلا وينال ميانمار اسوي! نر

 قلما



 يك 3 دصاإوقو

 . مل يب راأ ١[٠:

 قارات يطال انج ادن رك الكل سناك اع انلاوضل طنا نااعشَم عطله
 ال هت نلايذ باثملا :لث تاوفبالا,نط ذ ىوتتل اون اناس ني ب امبلبْبَتَاناَْطا

 ١ و عج يو وو دا جنا حقا ١

 | ةيهات كك تبطخ فما نولال لم ئالس هتناهىتوم هب مااناضاوؤما
 ألد نعتبر نمؤ نسال نقوننعبازمت# رس اي
 | تل انسسرةضلاب ةثياطين زل اورلطيحي دب ب ةنل طفش نلت : علاماتنا
 ا ةولحاج لان ساشل اها انْ لَسَومل اوم إ]صس الو سهم ماشاف
 ْ ةماعلا ناش, قسد اروشلاب ءاثلاأ

 اهشانارطترأرشاوابستواناؤذمو امل ظاه نلت هن 1 ل افا ومسلا
 | كلذل انةوعنل ركل شاذ قوتْثاذالو اينو امم لامن ةمالرمذ: اضل رفا

 | ركتج نراهن هم كوك هلظفاغ ذلة وزب ؤؤمش داخله شل صال نمي زم ”موضنازمزنجازمالا منع
 5 وت بفانا لنإنانتقيؤك نارا كامب: لوف انت شاذ طاف
 | هدفاط ل غر هنن لو اوشن لاذزاوُر نع هاذ! وذلا ةبسكمْرم املا لما ناواوى اف نصنع رممْلاَم أ
 جلسات نجرب الاتات موا نسكب انتا كاك ان ظ
 | مئاناكا درهما لَصْر م لداغأ ”مثزيف ةماركل كم لم جلو زعم ل اذال ذاك لك صُم لْوَصل م تءاشاد

 نيقيلال ءاخاو كل امن لفوخاوٌرمستساهناقتق جمال اهب اوت امتناع سفوح اذاني ]كم ملعب
 اثار 0

 سدا نجوي يعيش تايب اماذ الس انفال 2
 رااح فتمأ نافيا زف نسالاة نيل اي ةرانفملا

 2. 2 ل 0
 نع ايت لنَعد ضاربة عنيد خلوق زل ازعتدؤل ارز ازبلءأكة يع

 سانلاملل تل إكس تسْولإمإرطخلامما اللا َهيلَْمَمَح رع اْجْرَعْت را نَساد 111
 اا كتم فالدنيا مواد /

 | ةلهعسذ اف طاوتلاذ م ايندالا جاو ايوكيلعمل يزل ]شرح از: ل تركك وركساؤب ا
 0 .ء جالو كلذ رحب نادال ن اكول. ئرجالا ه لكى ريإلد هيلع وججلادحال ذل ف صانَق
 .ابلالهقيامَج ةدكآو اننق وزعم لَن َباك مل فلو مدان لع متدين هتلخ ن دال خلاها

 هبله د يئزلإسوُمامامسوَو هياتم زل بع ”رادك] حجو هوعطبنا

 |رلسانن بالا اهني حر بالو اضنباه دنس حطو اهه جس ذ :ذاكتايأ فرشات زد
 ]كال للانتش امد لالالا علال يحنون نول ايش فام
 باول لن سالونالولا السلا يل النت تسنبلنمنيفؤحن ات ماده دلع ميلا ءاظاواتج
 لؤملالا مدل ةضءاكنيدل اي انم“ثتاقد ميد وح زعتللا نكمل اولا اهبل لعامل امل اهيل اسد اذاَمْتَِرلا
 لماذا اذالا عماظم نشيل دل ءاغبذ مطولا ب باطن امل الل نب لّسض نسل اهلالد لع ثوب
 مرلامكرتيذلاذ لاخدالاثكدزجن همام رخو ةملكل الل انف تلتغا ةنيعرلاماولاالعو نينار
 1 ذب نلاثمالازيلالو لطم وحش خت تلال غل عزك الان ل طع فهلا ,لض نغشلا

 َكبماَلا م ا ا
 أٌوةِلكن الرمد مانت الام :ملاد ابل رِلَناندَسَح يَجْؤل فاضالاكدهمسوانولاد
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 قس امل اهتدف طع ان القبقح عل ايبْداوتجا امل اذ ل اليو هش اضن ىلعنانش ا نانيدص/رثبل 00

 : همهم دؤحلا تطعن او ليل ل مؤملاةماقإط نذاغلارطدهج عاني ليل اداب طمهاتؤتحا | كارم
 ثائر يونملا لاك ومالاهب تتح كلذ تم ئرالالو همن م الحا طعن اس نإ عنهن هلل يضف وبلا

 عيش اعنهلم | ا جالا د لكوتجاح كلذ ةرثكاماانمل متل الهال اجل اد ل يضل )هاو نان امد كل لعيب ظ

 معتم جاو نيم لعارمالد نملافش ال ءاثتل مخ اهل اف مدسبالو ميل هاذ ذك نهب اجافءاوس 1

 ايام كرار ابك لذ انمشا انانلبك سسينخم |نئمانسال فثمة ودب نال اخئاخرتت نركذانلكمدإقالاد 6
 ذا هضال لو الا اكقذول اركاياوق دّصل[لئاملدكتاذ كويت لضم انّ كر ايتن رضماو اني عرتخ اف[ غل زم ه0: |

 لين وماهباجان كا نضفاث فن اذ هيو كرطخ كلذ غ اند ذي ملم كامل نب امل عربا كيت ئش |
 حاز اوم اوال كلل خمظعل ءَدضَرْغْضين اهبل مدَعضْو لَو فن دن ازالجعمظع نش نأل اظفراشلا ظ
 تاواملنع هيلع هلب اود ادر ا الادح| طعما ةيعيمظعترل نافل هنا له طاو لَم | يعن ثيطعزل كللانكن اكرم ٠

 ظ وكت ىف لاج نكت نانضركد ركل لعمل ضوفر وفل لحتى ظي ناش الصد نع هالو انال احفضتسازم ْ

 | شاملا هناا طاطغ دنكدل كلذ ل ان حا دنكولوتلانكش الجب نشوان ءانتشا ردا لالالا ١
 | موكل اونا بل هضنئجازحالا ءانْل يتعاون ال ءالبل دس ءاننإ ارسال مسا اندم ءانركلاوث امل ازمديّقحا

 + ليف عومارطتطالو ةرازجب ادب نوكتائيط و ماكتالم مئات قددالوضئافو مناد ازمغفارل تتخذ ةتلا ]
 لق وذان ليال لون الطع | سائله نقال اشتدت او ةه الملا نول خالص ةدابل ما ضال |

 0 مل اًعِمَتعنكلاذ هيلع ]نشا مهمل نكد نيلكر تعب نا نعل اوال لاش َناوحما دلت الزك

 ترال ل نوكولم دنع ناوانا امنانم هب كاماوط اون: ن مرت مكين. مف نمكل غرم اليرطخا نا اس توف -

 ليسا اناطغاكىدهلا,هلالَسلا نبال بان ةيلءازهّصامىلا هاكات انحرم نرسل فالاماتس كلم هيض | ١

 | سكيآلاماندئع دال هتلئامتونلماشاوملا, كفا هاننا لاف مزمدياج انزل لجترل اهب اجاني ملا شن | | ١

 ادب ىدنمنىئذلا انساماكهبىدتهنىزلا انلعضضاخائروماةسائستلالوءائتياطدملامت شان لمجتو 1

 ضل تلف اسمن يجو ولف كبد وزعسن نبا تاوائ نبع ةورحم اذ كمة رقثداهككلوتكدشر ا

 دحمطانسنا د نوككن اد كباَعءانئل اذ داضتلا نواب ال كيكو ماضل مانمالا اهتانلل لوتن اننلو اذلوتع |
 هللاخا[ذتائلةامكل لون اكل بكك اخدت المجمل اتش ةعنب كثدحلا توككن لتوضنخ كني د فشخ وا دانيقيت

| 

 و رم وي سس

 اة عوز ائيلَعَو كمي شا /ماثا نان كك سفن لشن اف إذا اتعاراوكتسر ككل مضت اعتبوتو كوننا ذن
 اة كل بلون إعش ادنعركىوشتسا اذا اخ مال تلال ن نموا اجا نصفي ايد كلذ عمد ومالا نمد اطنن

 ميلا داهثتالز غيئطع اضن د هيل مدي انك[ ل اوسل اهدي: د ينسب ضقول كأي | تزعج نلت اتدركوفمازمشب تلو

 دريل اكشن هنا ثاو ره ارهغ هيف نوكرم ةشحتو هن ؤزمر طخ اما هيو كي تنل ل صّصغبو هذ طس عطب
 لعل لص هنافد من اكامعاطقناتمد عمال ظناكمنامزد اق لوألا ل ذل اةمطملارظح از لءافشلا م ١ | صلت تءانلالاخاثإلا

 .ش انلوف عمنا داب إكس دايملاىل برايل اان اب هنا امل اهيلكن انشمالابلاذتمما نال

 كبل انيلعش ان نزجكيو تركك كنب ليمجوصض ذاك ءانيرسخ ةقتقحة لان ناك كلمن نمانغ ضو لسنياو | | شرم ساغ
 تامل اكتشا انعرخاكإّص كنض زها اناخانانككا نسل ان الهاَْدلالذل كيرلا انلز يختل انسانا ١.١ دي
 دطاتناوحانإت كلن ناكانهستناراني دان شارهظا كالار بشان كلانازتعانخ ته زمتاازلخم لن | ا
 وعم مج إءانل توك دْعَو عانل ل هوك دهحاتحا/ انآ وامل انهض شبل اواي نم ترجو نكد روحا | هازل يوماعل قردان

 | ةمتشاناخلالانلا
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 دونر ومالا 1 امج (ذ: [.طنعد |عوان هم لام اثءافَمْضْرَم ثكوانل ن3 لَه لف ضيا َباَفْنَدهاش
 رمالاذاولوزامترن كايلاطل انا لمنتل ناحل قام كايكذازا اكسو انياراذا اناانل كك انرحلاذا
 هّيدفيزمو الفنا, هنمت نع ءاذقلازجو القال هتف ىوتوان هج لوحت ابي همت لصق ان نذلا
 اراه ا لزاغذ ان دهعانشلوتنئد اطر طخ فدا انرطخالو كانتا نمار اثنا انمتنل انئائنازءسوفتلاب

 دان اذ تريم كفانا. لنا بلانبال ترد لوازبالقةلواعبل نالئان ةكآماورمتضادس
 هنطغا كت كلذ لتر عش ثنغانرئهط انبي كن ءاطيدانل كان ةمالس ل انللاجزءانط عمتك

 ةنلغالو :ال كاك موفنمال ةاضخكان يف عر لَم 7 «ناذجلا لغم نوار وما عج

 ضاطاوبتم الب وجوه قح زن لعل ئذلاهييتنال ل مانايظنالمةيل اوكتداملخ كل زا الناليككايَبلاَم
 ةمهكت شال ةشائنلا عضل مفْنت فكي ناغصاَلاك يف هلل دحر وصون رس لع م ىلا

 رئاتلاذ اهم اناكا تال بج ]كتب وجول از اب غصون فضاوتلا فس ءاشالا] جازح اذاكامت اواضُس |
 اهلضافنماولاذ ءايشالاعسْو اواو زال بل اهل ذر ومالا ونام ملم قاس نوح اذ اوفّساننوإرساشل نال
 .؛اجتمازامت تانك جو انضمت ما ضب فصنإال كو قحم ا نوفي ملكرداشل انا ءانسَسم ع ضوارف كف ضانتلافا
 كلذ هنا ممول اهَنِْحْوَتْب نعلق حلات ل نعال نازمهنمبانرغكمنال ةراذكك عاطل الممل انت
 كلوهعذل ام انساك مستواك لوطتاءلضمملا ءانساذهلواطاّثامَمهلاو صال الزهر طيح ملم وحلا نال
 و هيلع مئازجاصتوزغالبا هت قسةفتر ل جملات دوجاو ءاظعالاب هارت سلع ذل يكلا اكلها هنس
 ذاتك يلو ةزملانن عت الالواح ري ندا نحئا هم ف ناكتل نيكل اجامالنان فزع
 ةلطانلااهلل ترون ا ِجاهمالا نيل اذ.ل اغذالاواهقرطداهبر اجمال ايف ذ كة ارجل ىفألا
 سولي لاءاعبنبان ةمّتلاءلتاناكيضامالبلا مط قيس انل بانل اقول للمحل شخ ستنال ىلا
 هير تمهل ابد ومالا هب ثثح هناهتساكازع ءانغتسالا مَدَسَجبَك لدعم مالال د ةضاْلا وسر باْععْلا

 جوهر دذاو هيرطتحاى انوي هتف اذوت بسائل داذعالا رمل ونغم ءاخل ا اهياب ةناكد ثانخ ذل اضمب ص
 لساملاو اجو هبت اه تن ن از لفاب ئ ايمي نا اه نةلباضدؤمروتبلان قاوم ار ةرغصن او برم الوتفالبلا |
 عملا" ناكرمزكو طعس ممقعب ةناعتشاو امتع يضل ناخاملا توقح هاذا ذيج ادع اعبَجعْيْضولاوَ رسلان
 نموها! عوشل ناي اوسع ادابد ذاق ونح اداب زال واهيلع نونح انالزكأ لذ ف.اجابتحاهمظعا
 فيجو الع ْماَتاكالتل ورفع نامل دبا فاز تللظكن سؤ وجسد سحب

 ذ ظلاؤنإؤ لبو اذكر تتسا:ةِلعمنالخلاو ةدداشل !وغب داعيا نوما و قاتل اهيا لسدباونفكاممْهَع
 مالا رع يلب نال ارادوا نالوجم ازباب لاجضال لايف ذكانلا نود ضخ اويل كب نيباولادأ
 ولورائتخال اوما اد ذيك ل غيت ءازطالا هركمن ضب نا هانم ءاولخ ودجر ان رضا امتد عرملا 4 ةئلابلا
 دفيع قبة الكتب سما نابل جوف ءاوذم ناكل عرعر اسك لذ ناامذ
 | انقاذ بخ ىلا هال ارتنرلاذاراهئانتسلو اهنا ذازهىل بالا كدساهئانعساواهش اذا غرفارلضئازفلاد نوهتحل
 ماكل تار وكلاب دانون اكس نجد اودي ف الب جال ء ان رن هدير
 أ عوالككت رت هيلاطذ وقتنا يوب ةّانوفلا نشا أنل,ةّيتل رمش ضس لوا ايتام جمب
 نيالتظكوللاندائل الضام يسب زمافوخ يرش انشا رسال مين يذلا اقل | رسم دإملانوكياذهفطتو اهئاذازم
 ناو نابل زماننا ةكانلاةدانضلا يضفي حازب ش عرس د غل ةيخت دام
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 بكم هاريإك حبا اع رطل امتد إ امهزفسسلل يز اةالولاز
 1 ل ا ازمهب ومنو

 نيرتلبألا ءاغاح نال شاش لكك ذاامتيوتموتلابهنفن تاغ قزم الل ادب ذل لبا لونك كلذ ةنؤم
 قاحلاهمْعا اماونلاو "هاكهبلعإ فثوت هبلغَتةاعتدناتشاةلمهلاب هدْدّصْن ىذل[لامْدَتَو اقلاع الان ازتكلا

 سانشلاناملارَض انقل[ ضاظفلا كف شوال امفْسا ديلا اذكدةَبْيصلا ةلمهل ا ئضَن شْنملاو هو مظعرم

 ةغناكلجلاناكرت ا ما و اولد لكلاب ل اهل اشاجوزلاد ا

 ددياتزءاكل يضلل اظن ءاسسةمالَسلَياَ بخ فيمايرش

 فاندام مادا يع لانا تال 0

 تاهل اركر: 0 اناقف ةيلاساثل الاسووبنل العض م ] يطق هن نولطَرصامَ

 قل هومر ىلملاون هن ال وسد ات ناورل كورشنال 5 ٌلَحوههلا كارل !ال َنالَهْساَوث ايأغل اب شينكو ثاخنأل ب لحي

 مين اماخلاب عصور ةننسلا اذ اًضريل اهني انامل ايرننيلو حك ادت مح ابد اج ءالابولالوسَرَو

 اكرام زامل يرختلانادن ل امنا هتادنب تنويع
 يمكن وصوب م ازناكام مفتت ملئتعتماذاراذشلا ملفت ناارانشو ادام ميل كلذ اتش يقلل اوس اور وزا
 1 اغتسل اميل د اذانقو تح اعن وانصر حن طيف |نبا انماط ىولوغبن ولان كلذ نول تف حوتسم ال

 55007 ا سالادد“ احونارةلاركح ل عاثيرجا اند ةل خدم انتداهش دهشو انس زماو اذ لكادانتلق ظ

 دلاللخش ادع انو اباونئيقنلل اند اىلامتمش المير أمل اوء نيرا ات اوتل م ضفاش ادنعن شمل ناو بالا
 ماطاظنم مالهم لمست ملبس شان اناذيف مده اجو هالو َدْثعِةكَرَكمَش لاك مدْصا ايه ابوها اورظنا

 كالتاولاةمايل ليتالقلا ةماعلا اهترائب ماَعَلاَش الكت كار انمكلاوعر انف َننعان هنت ايفكةدامذ |

 ةاهنزيكتلاورئاضمل م لشلاءىلاعتمت رن اومن اناهْعْمَدنع باول ال َساهفوكمحَوَو اهلج كصحَو اهل اكاد ظ
 ةثحوالوزغ2 فون وافل تالا نهرعةيتدالوش ككل ًايانامائٍلاالءاّسر يل انمي ضروف ا

 هيميقلءنل اطوسل كيرمضو اول اتاهإما اهب ءاعاقلاف د ريركتت اعدك كل اكس وريال م يلو كعادتك

 اتفكلصىرتشاالنكو :ادد|متيو تعدو ىزلاعاذل ان فين كيان اند ادوعزيلف فدو د

 يسن طماضال نحن د ادن نال ترس نالوا هتقنا ينالذ كسى قنغف ًموضر كلش ابيب نفن 9
 2 ا عاف دال الا تول ميال تسلا هنو |

 د نيلاؤيتلا ضم ذم فضلاَديندكشلاب باي ايوة ةطبشنلا ماشا ياهلا طال اكون 2 |
 00 ناملاوبشل رائعا ٠ ١

 ٍِ 5 ل مسحب اذنغْم]َةَسدو هئاككل نهض هنائْضْلَسَوملاوهِْلَعْس لص ظ

 دبا ياي ياام ياا ناز اطل
 0 ' اكاد يتلا تحل تحل اوت ذا ارادت ازيوهربب زب ابك مص الاوله
 هبت علا جن نكد زينب وقيم همر هلا أك جاجوعال ادوال اكيتلارَعَف ,أرمضتاكأو ملذلا اهم

 الالام نانا هيلا ارهغإتلإإَءن سوم طخ لضخل ان

 0 لولب دامك 3
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 ظ و. ماجن ي بمسجم يم اج جمس.
 دو! افوةرخلاو ةمدالا بعل اناول الهضاب او ورع اهل اناول اعل اذلازالبرمل اروع ادوسال اسال لاش

 ماب وعلا نذر غاي جوخم هوم انفي اا ةمالوتن يعل اذ اناماطمرغمالا حال اياد إلَج عدالا

 هل اباعلضب نااار ضال روزا اياكم اتا
 0 ماك ةىابل اكسل رمال للصم ابفمأو :تزلاباذنم
 ديفا للحل ايت الهدم لا زعر اجزم اننا نرال نبش ابصْنعنارؤْن لني ازغذ ريل اروع

 ظ االول[ قاما ةقداشلا ذا. باعساولدرلامفانلاوانتلاا ضاغاف ئيلال افنر تلاع

 ايدش همس اهكح ا اوقال المت ثان ميجا فالضف منع ةويح ي.مناوال لعل خنت, ثول اج ىنل ليواقلاب

 انهساءءانتل اف ان عضرالاد انبات لاذابلاعءانضالب مال اوه اريسَبِإَمَ كنا ابين همك اهنطتاد
 ١ الكساهمد قتال دع لوضجيال ادن وتتتلاو كيلا هبل حاب نزلاء احرص اخعءْدحاَءل انمعاسع

 ظ يس عي هس برو حس عج

 نال ص نوكرشللا كولو هلكنيتل ام رهو انو ىدهل السر املوُسَرَوُم د صانع َنادهْشاورل كيس
 0-0-5 المسام ماوخان اناونبرع كلينت امدازالكرازب ككل اَتلاَيِ ءانلااهتإامسملاذ

 داخا اع ااهاينتلاملااوكرد ادخن هب جام وجر اوكرت اء ىلاوامتوزنئضمزعاو د جر انا فخاوحاذم انانخ

 اكن ملم ةزخالاهإإمعدمْمبانتلا فاز كر إهمال انج نوفا ذيلكب
 ا | بوهذركحل!ن اي ليلو بؤ دوكنمن اءوكرهنرغيضتسالو نإ هيض إس تيوكمأ اظل هزه عكا

 /كينولالواسر ف ساه انجل !ذضالالاننمككس زهد ضال لام تو كع ضع
 | بكت دَرِضارإ ماشاف بانحماد ]لاك اشعل ثاونل اراذ ىلا ءاباط منكرا خا وضمت مايانير كف لّضنت لوزن |
 | ةاهمامزمتاطل ىلا اطوال هند يسخر مانيزب وقتل ازمه نقم ذا ءاذمَب ذك ءاؤضواكوتسنذ |
 ١ اهتكامانتل رَعات ةزعرهل اول كشل اد هننتحناوإلكخ امقوسبهرط دال احلا افاد أهمألب صل زم هدف

 | ميت ادار كرو اور تعاذ هئاوجا ء ادم هتاذو : تح ول اكد اخ هتطج تل طمجاونل اطظاتسنزحأل

 | عرار ضامشاغماظعاذؤلْمادْد رطل است داس فود داهم ىوطدامم اكد هبل دنع !ذَتلامَمَلا |

| 

| 

 مظرالسا ع اكيد كم انمث دو هظب وزع لوط زحل ناوهتمازءفاقكلاب مضاد سمر دنس نتشاكد ضو شادنعإف
 /ةءامااذإنيل ناهس دس اضدنامرال انت شالت دعمت اول داع يمه عوفدلاهدالب ف هاْياَدَو

 | مئامزهلل ادا ءاحتلارسخا اهتم ذاع ىدامهامال ةّتجباكوتلل ةقامل اهل ءامتداذا لوتس

 هبت: ملااوونززهنع لازم قلبنا فذة"

 ْمأو ونامل ماو ان ماغصع يذل ابكر ام اثمازع

 0 ممشاه
 زجل اوهنع ءاهنالئنل!زعروزنل اواوُبذ ءاذاجئااوحاز ءاخ د ضاولتد او اوي ذاولغ ترن ةسلتنالإا لان
 نال رمل اللا عانس نست ليلا يلهم ك8: جو ةلكتلما انك

 | ١ تظيقتلامؤلل انت شافوخن هزيل بس ةدئ د كيو هلثل كيكه مندل ةيزرقنلا موشح يكل ونجوم |

 ا
 ا

١ 



١ 

 هع هج جهت :: تست ١ .٠> ب

 مدمس للا شا اسلا ميم مش اه مس سس سس سس ا

 مهنا خ كوني نم ممو١ اله ثوج نس دار ماهتلاولضانت اًصايشا امال لصد اكد [الب منار |بتخاوكبل لممرت
 لاحد اهتكليل اناث اباهكدةهنعل دهن ذ كتدش زل ثم ائام ةلم تا اذ دز الواد رم

 فازطاع هلل !ةرحو ازيلال ميكا ولالا ةئاشلاو اشم لالامل اردن ارضنال اوه تزل وشل ركض وزعلاو

 أل االطض ليج ولا ومات اريح انهت لتلوين فول ميغا !ذاطملا قل اكن الهيلا نائبا دبل
 لغرانالاةةن ةضاثلإ فو هدد طلاذ كانك الا مجدل سل انااا الاخالاو
 0 تمت ىذشل مانا ةرارادا مس ل
 قعر كاب ز هزمت ”قمزع ةيازغ عين دفاب سرقوا أك ول نان امي
 أوم 00 نا دام يو

 ”داصدوهمرمودتد ابمىلا ءابع ةدابعزم داع جوع د داوم امْ]َسَو لاهل شل صانع ثّجملا عن هللان اذ سبا الا

 و :وع اكن احاعسَو هنذلب هللا أ اًمعاذو اري ىاؤشن هتبالفملا هدائع ةىالونعودتعاط ىلا هدابعّصأظ مدد دوهميملا

 ةواهحل ذأمجحيمدابعلا لمي هنلبطن ارفق ف ناق ناو فمك ادة لدصفتو اسفل ركب او لنواك د عاو لعد ْ

 مئهاداوراحتيكد ل مارا ةداوافنوكب نزع دباكف ةناج م ن1 هوركتا نام وسبِل وجد هياترقيل

 الار وحن وحق يك نايالاريؤاخ انهو اخ يكو هتؤطس مم فوخد اق فيك ه تدل ة هادا أع
 فيوم معمل َوَعَص هوان همكعي اراكطغاءىدهت نزدَفكَد ةاشلا نام لها ثالثلاب

 اق ةزمفخ | وش نانرتل انلاذ ةَيْنيل نايز قدير وكلَع قابس هنأ كلان لَسَورلاو هلع ]ضاق نامت ١
 اًميؤفنا ماس نازل اناؤلض ادنهرتلو1سورلاو هيله ]صد عَوَس الب ركلانيؤك كوز ابل نمره 7 ١

 افريل ركل نان غاالع ف ورعملا زر كتوم عشدالابل اذ الود انعل ا ذيله عض او نعنرحا ذلماكل لزم مال غال لانا 1-
 مهنلامتىح هئطفك امانة هتامعر اكل انس ذاقف نانيزل الإذلال شل دنع ى له ازماكتاةدوقعالو ركنا ةشحاذ ؤ

 باكا هاش اًككاننئمازلارسن اواكودبل امةوعانض اين كتو|ب نك ب احل ركب واخ و ءأر اك زمتأل ذاونر أوتو ءاومشالا

 0 ل ماس

 اغمجاناكىلملاوماونإلا ل الّضلا نال ل ذَومُهَم معموهموسل ساهل نازل اكل ذ ذ باكل الما تاك

 اطل ام 0 و1 تاتو 0 |

 انام ]يلخص ملو نكلو باككاه) عبد باكل اهني ءااوأ ناو هل عن ةيكرَو لعفيا لاي دنت: باكل ضع

 تميل )أدل الخد هذولا اراكل زا اوعيرل و دمداالاو حنيه ندعو يف مام اًكاريلت باكا ةمئاضّناك

 نيرا سد كلم ةيالوال الس ةبالو نييك لمت ةماغتجنرلارمزي ماا يالا نتن ركع ظ
 ةئيمعلاذ ال اوقات لمالاب نيم ديكت اكن ولعب حمل اه هاي نتسانكلمدوهجل اكلم ْ

 كفا متل اانا لانتانتباوادنا عنيه لالالضافص نئئرع تفتر بال اء رزجباباخاذت |
 عمم ةلخللاواخ بالا امتد اوان ىدهلازماهفام لذي لقى دهلإَيمديزج ل الضلازمةهاش ناجل |.

 اعمال دعو داه زها للا كابالا ردع تهد وتغسل اًرتئالَضتائيرحا |
 ثاوميريال هدودح نيد عتودللا ةَنسْنلَلي لقد الص ازمماعىداهل نمزبزحول احلل ناعم يل اعف َنمشلحجأ سم

 ١ جلاله ساو دوج اوي ارتذالاب هللا اون دف نيه كل جلع مغ] بسلا نوعزاي هنا, نوفونالو عفل اق الو دما

 ”هبلقو ةئيَتلا ةيوقحلا نسجل ةاول جو يزفهش | لطم وقد صاوم تو هل ]كر اصل ماو لثمن لبق نو لعل إزَع
 10 -5 2 < نس 6 < ا / العوض 3

 لعل زناراسوملاو هلع إسم وس نينو انكي رسم دك لا نا ا | يول 5-
 سب ع 00 ا داك ا لذا ادارات

 وقلي اكس فنِل وَ بعأ افرع مك لس هل زاك ليسن ملطابل اهسايال ايزعاباَك ا | 0 رجم 7
 ظ 5

 لحم <لاجالا ةنلطضتو ةيلماداذساركلبق ناكرتكالض اان الجال كلم :اوطبالولمالاركت هلي اك يليالن تاك



 "تر ديراب ناشط افندي ارقمراذل همه يول اهنععفرتو ةرذخلاهنه درت ىذا ديعولامع
 دّدملو :عاوش وتنام ةناو ال الغل دوركتل لش ذلمل اريل ياذل اكلة ةنشلاركرأميلوشلا رك

 انكم هيتس هيسعلو م عجبعا >0 4

 :ءاوثح

 ١ ل : نامداذإ

 أ دول ند يلازنايضإاشاة قانا لاف يااا طاع
 ١ 5/1 نول ضبالو زول احر م يشفنا كركي ونت ني نأتي مسلوب
 نانو كلوز نوكأ اني الصاولعاو غسل ع ذاب رجل ريض ادافن حمال

 | | عب نعد مم اذاني يدع ىلا موحسباوكتسةناوتهضقن ىذل ايوا نائب مزمل: ن لد
 | نان نوملشإل نيذل كتلي ءال: هللا عدم فيك يردغراكك را ولو لمد طع رف يار فلكتلاد
 دن اناناعهب كرذاوه صم هب معمم يرتضباو هل هجاملايلض مط اذ ننألاوُم ابرار نشل اع

 كلذ اوبل طان ىل اند |ماناوضر هب كدؤاكث اذا هبوب ث انتحل هب عكد ىلاطت هش اهنغ ثيثاو ن از دش هب

 مكوك يذلا مل هب اسوس ميه ةمْهب ى دهيم اوهباضت برة صاخ نان ةّساخ هل هادعزم
 تداطلم ان مئهننوهد هزم نوفل جاله نيدل ا نؤنل اخيالمنهنملب نمره الو تطنةزممتفست ممل
 ظ انغشاز”مل تاع هد نونلاغالدؤح انونلاويال قداح قحاب ءاذهش ةهناش نموه قطان ثمانعد
 | لتعوا مالو قياطد ل قع وضم اذا اول عاف نيركانلل ليركدَك لد فَو ندا كرك 1 انته انمي وضمو
 | نازي ل العايد

 مح 3 ٠ -

 ظ ا كلا انزل هي رع بج ع بد ابكرب
 رمكلابشلتلاةعيتل صن مذوخ امل اطئتنالاةلانلا خالل اع الادةيؤقعل وهو ءاثأ |مطورلعفب
 | فهلظاطاّم وست [نلا د1 هيلث ةيجل اش ءَنسومل منجل جرش اكمل ةياكتل نجار قاتلا واهككاءاؤبل وعامل

 واايد ْضَيلاول ايم هم سوس ود 44
 | لباتياءادنع زج زرل ىا اص هنهؤثنع بوش بوكلا وكلاب ثكى اسبر د ضم ارت اَكضلا
 ١ َمُهَجَناداْدْسل ااولخم رمل جخشاملابةلشم اتخاذ اشاد شيكات هناي ذ نن

 دعو اكيل رينو كلا كال و ككعةنعامفانن د يادش همر دك شا ئاركشنا زم قرر ككشتج تع
 || منوم ادوعولا ابد يداوىلاطت هللا راع سؤماعتيل كغ أذل اناذاًونالت اهئ اان اكن وكت شئاَصوركت نبا

 اَعاَما راعوش ل ماداعاطاز ىو لالوتحاضنالاءَسانل لع رمدل ادئاذش مو َني كلارا اسوا

 خكلكهبنإةلاادشناةنإَمل اظاملالإنميهرموَصا اهعاتاَولامل اهلل هيدهبم لسا مْزع هدرة م اطمنملا هيئد هب

 «؟«فزدل بة راصد مان منن نإ رمل اوازئدلاةدحاود يح ولا ذّوحلاذال هنمَنوعل ال اماكهمانداكهماوتتبال

 | َكاَووُهَد ةروصلا ثمل وهف نمر نبال به فن َيطنبال منال قطاف ثالصو دال ادها نار كب طؤبا#
 ِْ لاطهقحنف تدانيئ ذم مناشن عنأثتوفف هع وتسوي اهثكب دال اونا د راوالا نال نقط اثلاوطنا

 ظ مسوي جسصسس و هج دوما م

 0 جدل هنت كرا اونزمَبَوحر ولافي زل وكما تلال لوق تس دّح نو هضاب نمل لهل ا انلاتد موقع

 أ | نوتدنفنزع لادن ملون للجو كول هجل الكوب نبال ى النهي زمكتلهيجالذ لالش الش زنا
 00 7 لان ل اهيالاعاك اوني طيز مغلب اضواعل الفص نالامفطن زعم تهوي ماو شلع ءدالوأ زم هر ذوي



 هناا بلوف لان ارم تلمأب هن نينلتغالم ل نيفلا فز مانت هن
 هلونغش ادع نبدبز عشادئع نزين ةزع هع غيز نازك نكح

 اع آلاسلا هز نافهثاعوقتب تايوان نبا متل اال اطس لا مالت لضخ كلا

 ةاغفوملابدهلهَجَت عمن ىو وعدل قه نَعَبعام دل اني ونتنل يل ائت هات للطن ةينغلاو

 يراوخ ملكنا اهلازعبّسمل انالذ ثخمكنكرباضل اذاف وقتل[ ةفعاطلا نمد انتو اسغسلا2عم نمد ؤ

 كي هتراوذ بج كالخل زراف يابا ثاوهتشل ابان تلال رمزا و نس ةلشعل اكلت رع قلي ةقيرطل نال

 لبشر كبصغام لعل املحئاحلاطتشا ن ااوءلع ملا لض|مداوليذانيطعمض شن اوت نين الهوس مقدام
 دان ازيد. ةبةيقل انمناثيتن الها ركماءاذط هن لقي م] ضبان اةءاظكس لبق معه أًتادءاظظرة |

 ظ

 ل 3

 0 وطهاناثلا

 منصر اذ صب ض زهير
 ا 2

 ل
7 

 ٍّ ا

 هنضاعبكو هلالزنا انوفا هد |رماذمدابح اشد عمل ةعطتينل عنو ثوَسب كلذ باكل ف هدايا

 معّيفلا اعز كلذ وضخ ن إبق بضخلابدايمل ادني تيل الد حوا دصْف مخ بتفخل لبق ثهبسف ةمتل |

 ةموماقان لباخلام نب نم ناكو هون نؤيزعق عماد ءذ دن خبال لعمل عفددم ةقالكو ىلا

 اهنر ٌراكو ةيلعرال مهكر ارم زجو ءامل عل اوتيادرلل فحمات لاي اون .ةعرالو دودي م هذوداوحَ

 ةمال ناضلاةمنلاقد وندم نيدل لقرعاوويغَو ى ديل لم فدُمَد صاد ىومل هذ ندافن اال

 انلل لماوت هلا ةيالم جمالا ةيالودال لمن يملاًظِللشب َتدْدَرهَيلعَو لات هن | ماه مال له ع3 ودل

 عال الب دابملاذ.توئدهتجلا مضحك انك ةمالانكبضان هللا ءاضد دير ياثلا ءانض دوه كماوثدنب
 0 ايدالانئتلانانيزب املا ىو ررلاذ تاكد قوما دنقارآوةنلف مندانعف تونوتفَم |

 ايش وحامل ادت اما هيي تواطؤ منبوذ زب يرض اوال ذ.ىلاذتامع
 | هذه ميشا نأ تهل انادك مرات كجدا دز ض اكلك راين انامل اكرامالا

 مهلا عم اوناكء اوه الا داق ثةرتتاذاف ةزتكل اكةدانسل اهسض صف دود حاوزحَو باك نوح اوان اريل مالا

 دهني فهنا ةكرشلا انيوصعمل لان الن عبط عيطة كلانك نول ازيال امل مج خابمك لذ هاند
 امانا: انامل 71/0 الا تيكلاءالق العوني تديقل فدا طعاما

 هباقما|يى هفورعل امان ايناماقتلاذ نايل طعنا ملامتهشانالؤغن (وعنصب امركم ةنومحيال اتبمد 00

 "داهعامجذ ن اهئ ازمءانلكلان ناوَرْملاَُ :ءال[ داو ايالكى وسل اور اع ستاَءهنع 0 او

 المكلا هبال ثا متاع افا عذلاعا و تانانبطال ةدلكو
6 

 ا ا

 اولا منش اناا دونم الامة و سا 2

 اظن اللتي ل نق ة صفوان ندا اذش نورين اناكاط نو |
 اوراضرماياطخةملظر تل اونم 0 ا هرهظرمل اهراغ 4

 عب لها نتساءل دا دانا

 قف ةكملاتاّكلابادخخاوز جي ابها ءايلوإوطنو ةمتلاتاكلا كرت غنا لفل شازمدلولاكل املا

 نالذ محال لهن نقتل ال ضل )2! نواعتكىد هلال ما نداهتو لذا ختولطاثل الهاو قع لها َويلاتللذ
 يدل ايساجلا تان كلما َدرَتَتِْمهسو اوءابج نمل عار مو بانرخاغْصَو ضل ا اذ فعاذ هه اشار
 مدان نيب ند ةياف حنا اد دانه لاني اناا اود كلذالا يتلا ميلا من فنااوؤيسخ

 1 "وهف ا الرع هنودو فسغو فدع فعل إله: هنوني ظنا » ءاليصغددّت اكن افقي 0 ١

 از ءايشازعل ثا ىنعنونللل اع الي بهذين االول كنب مضيت اطذ شل ناوخا نإ ا ءان 0

 دب وس تج دج ب رج زي و



 0 وسو تووييب مب دبي
 | ندتزماظش اىلامنهنامذنكو مازن نولوتعتمث اشف نوضكيمينافهشاامل انامل ءانغإْلا هش الزنا انو
 نيللسل|لملا انا اموراشل يلون ىلا ةداشازيلاراهزمكلذؤ هئاكو لمص نحل اوت هب اكى اكن فوخ

 | دوما هولا مواملاوا هني موال انتل ار املك لذ ناوي ةضاخشنلاةمجل اة تللادال اماما
 انيك ستوب يم ينيب يحسم

 هناء انس دهولمجَوءاليجلاىلاهتيلون اول انوي شال نينا دولو ن انزحلاكب احباكلونمسانكولوالا
 | ::ةددئسااولّسغ نويايالنيذأ رمال اكدت الاخذ باكلاوانيتلا هوك اهدنا: فدىراتملال

 ا ماا الدني لذا هدأ لاا فوج خشه نق نيل. ضدوتد

 | ٍبنْتلابراشاَوْلَدِلا نايل يدا عحاوهوواوالسانلا ةيالو شل ل ضب ف ةالضدّد هش اماوثل مم

 ا هنوقدعوال هن اعود هتد ندا مم مرهه موقع هبضغ هنايْضَعْ]ْمَو [لاِلَعَوملاوا:ّدْب لعزل ل

 | قتل بجو وعمان ق بارت انهاولاشف ثقفوف ةنيقتلاذيوشلانت شر اينإ بماي م جيرخ بازعلاب

 | ظلكتخ ”1”اطااماو نونعني مولا هنط ثلا نت ل ازمناكناالولن ىلاشت شال ام ثوحم علت ءانل اذ هشفنب

 ١ يلزخوتنلا 20 دع ةريتلانماوز اسد نوح ازطباملا)ذاضالاباهنا هس ملف

 | رطانشالاو اوم|مملكاداؤمضاؤمّنعلكل اههفيرعَو امل ام ىناثكب ةرخلل ابان لامه شل ن يرث اد انحالاب
 | زيلالاةنكلاو ءراشلاب دال ارمضاوم قف نإتلا فش |رضرغضو لع ةللنكاو اكن كش |لنسنهَتَصَم

 | شابءالمل وني ءانلعلاز 0ع راج اوبل يهتس سا
 | ناكنينتاخاوناكمن اتا صن ناهنإب املك ك لذاب وحد ل عة نم ق قح ادم[ يلكب نك يلح انشر
 مالا وقمنا نخالاو ونبات | ئهتبال آل اذتش اذا نومسضي ا هرشاز ثلا تجادل اهنا ذه

 || نابهلاكرابحالا»اًبشال نايل ! مالك انين اهاثاواد نالوق نوكين المت ومساكن نجر

 | هدرا نادكب ناوةزنملا فب داوم نا نوكيوزن انينضناؤ ءانلمل اوف ءاللمل اد اماونوكيينا ]تعول
 ْ أ دوما ءالملامعج زال يارس. ير نمسا لذ ةساز شل زال اغلا

 هلعام هيلاممتلع غلببال امنلاهتج ءائلمل اذ َنيتعاطلات انوا هيالا امل اهجياَتلمءلو عبدا ]ملوش ادهحلا

 | فرحا دنع هبت وتنكيو م ترعامدنع هبنوق ضن ميه شسونسقملاىلا مئه انيلذا نون ان كوتا ءايلعلا
 | الز الما هاغلومج عضوا ةينلاوتباطدافة ثماني عقم اوسمتاطتنم نزلوا
 | مامإْرَع ةياكامالاو اياز ضي طو هللا ايمان وتلا نما ازعةياكن الغدا

 الدى ضقنيمنال هال ل املا رن طنإل باص اوُصَدمِل انتل ضب ذ ميل وطنا مه دذع أمد دو امانا
 ذة يذ زيد مالا بوكو وملء عالد :ذانجالع نير جلع ال اذخاي نال صال فوطه دلل ارو هنن مو
 نيم ناطور ةفودل اند نطت هيومن وظل نير: نيطوشلاءازجتوضقني ناوهاكن انا
 ' ةذمركدتةراكن احد ض ديانا جلا زلاغا موعد شميل مل تناوب اكلة نانسالب اك
 ْ و َتنااَضر نم ِخدكَب ولة كانفن تاكا ضن كان ل ءا ضر ا اًضر ْنمَقماظَوكَر خبال الم

 ء١

 ا
 أ

| 

 ا

 ا | كل هور امإررجر.اذلاءهنذئادؤدتل مها ءايزعدالع ذاكرا د سالو لشمال فيشر هنعاط
 | ابان الخ البلا زمتاد يسب الولايه رسال لرتعبا نكي تحانمؤنمؤل اوكي لافيناكد



 رضاع اذا هنا اكاد راعاو كنز عم دبع ثرغل كل قمنا اوه اب نايعاوش امانا انا نفسا
 ركل ]وعش اذ لأ يا نول هب مول شان دلل ذ كد يلق كلذ توضح اطسبالا هنيالوال عال 5

 هامه مهرج افق لابوعيبو شاذ نوبي ىذالإممَمَمَتدر سَ ىدهلا لآن تنوعزم لهل الازم ايا

 ل كوعل نمش ادؤنب نورءضَسو قوما هلل باكي نو. خجمنهنا ةئْضَواينَنلا ذهبا طا ناو ةمب دل نفاه
 مولع اشلاراثا قاد يخل مازحا انامل اذكلض نفد ءامدنولذ بهو دلت لاضةيان موتو هوا لال

 ديلا انوكتن بانك بعت ذاوانكوف ير نادي اكفكذ اهعسناءرخاةيةككن اش ِللوقزندام. تملا أك
 الرسل دلا للامام مكر ننس فال نخإ عزت ابن كركي نة دنس الكر نربي
 انيسساتناةنزكتن هنو فيان لو": نبيرهنال منن كونوا ماذلاونهن ذقت ابالي اع
 كيب ةفولسم ةلجباد نط زمكلانعرتسلاْ هه ارم“ ركض انمهنا لماذعو نانجال كفل 2 م يذ م هبي
 لافلااداضاراثل مكر شبه ثم كذإ نتن لع امثل بال ول باب ترعة تعمل ذيع او ةلمجو
 هلاَعْىلاةداانلل د كدت ف وانتم َنسويفملا مميالدتانل انجيلا ةراش ا نلنذ نوف كذاك مادام كالذكد
 لزم :ئشاوخر دانتي تورنلا ملكا ءان شرا دان هلاليه

 ا ل ا ا
 ةلايلا«ذهبتكتا تالت اركي ازعرإج لن انعتن انس تمعن باعت لالة هئادجعبا
 ارت ؤاتسلا ساو غض ذاف متي جاْسَم ل اونوحضياوناكوا هدم اوان دانت داهةرظملاواهتسداطم ره مام ايضا

 هذ د جرخلاو جازتن اهل تل جنس ارعئ اوصل عبر انزال انصؤوكلاعلا اميَقخٍن عجز عزم عم نيا عداه
 دافولاو رن كلَمَو ةيفاغل كتر تاو اسانسير رمت اش منج دراما اتم نادك رمت انهتلا
 اونرهو لان مقركاياعمثهتتمبل اولي طائل اها هاو كل يركض نول انا هنزل زكيلعو ةنكتلاد
 ملكك مزنعز نك خلل يمض وتس طزررككن بالذ مالكلا هوة غذا هوضطلا نو طول ايتن ذا لهيب وركب مخ
 دكسل مموج ذ توجت وركوذوسيغهتان معشر اف وركتب ايضا هياوذعنأت ناشر اولا قلاب
 لول اهيوركل اهيرككت عدي اثكا الضب اوةداذعل اريد ود صغ انو ركباوطسلر كت مضرب كانت هلا تاالول
 انرمهل محرر وركوب قل ايركسكا لاهنت ندا تل ٍنيوكم بحي الو اما نه بحال لت اذال ةلثخن محافذاركحاذزاد

 ايضا قلاب ةئدتلا نار وسند رتد ومار مث دعمربصالو 2) ةلسانال هد ملك ن ودحر لما

 هنوكتسؤفمتسنا هتان ند لوص| ل عوق هظتن ارك ل زلم ذهرحال و هنا ركب ْجَعكلن اكملت ميشو
 راق الوذهنم فشل ركل ن كيرا نوم ركنا مركولضتْساَمهكالجإعاوْدَه اجوركِيلَع وعند هيلو داع انش

 لما هْش تاكل اجل الماتلرتم مث ,ثفنااولي ناحل لنكن اذ طاب النو ركَب ايفر ككلز ضاوؤرتاذ
 ذر شنلاكن اجياشلا اواو [آحصمآلوقمذاباك2 ىلا طنش الوقت اوفر غي ال طاب | :]زغم منع
 ىزلاركيتدو كماماو غال لخلالوئلا هته اولمجحالذ لطب انير كنتم ومكر كتل الج مارال
 هنعاطيويمازيرماد مش ااوكرنال اصل الا المال و ض اوك فركيل حد وضخ طا. الهال ةموع ب نويت
 ركتفسوصو ل كينيندوركتذوماول نما ركل ارم اذ | ضغب اور كتفص فصتو نعيش اذ وبح|ةهنّر موكب م هس
 الك هن نتالو هؤاعتعاو ةودوفتودباذناغش ابدا اًسدااذه | ئاوغلاكادبواهِلكاذ اخ وكتفص نير ن ل اطول ناد
 دابا كلان والو شلايلاركرا باور طاق ضد انودب جذل فاو رك ئه لذ
 هلاَش اكره نم دع اْسَمَرَّنلاهيلاشا كبح نوم ةتلخ رضا صال اذا هتلخ ناكاذا بلادنا

 د مالشالاداثو هيلعان رهو نطو هقل نحو هتكرح الن هيباو هلخني نإ كلان مزما اة نسم عابر
 اوس اساتلا ةعطاقم كتوم لمقال اذَرَوطخ اس نجا هند دارك عدت ىهننيكس || | "تلاه نك

 سلا
7 



 0 داتا دارا دورا

 انانؤفالك لوالد هبل اطولطاء فال اهلاوي ال اونو ال اهب انئت عن اهلم ارتمنعاط رفض اوش لوصاعت
 ةقاونسنإالو د إ::ةيالو ةهتالدوش اغاطذ :ةشلاراهنءالبلا مبان َناناْستل اذ .إلبلا طهرت اورَسش
 | هلع شوف زمفب 'ةو هس اهشلع ةداطضفواهترطذداهغش عباذنل اه ناواجةل اللمة >الاغ ادع
 وهلا طايل, تدمع اضفنا نذل ةثالاةيال اش انضم

 ْ ءابلذاطمانتلاذ لذ مل توكيد اش اضفنا لالطلانمامقت ماو دنع فل ايا

 أ ملقا ِلَعْش اسوم بسمو دهبسعت مازدا تلو هيلَعْش ]ضل لازال
 | لالاف ل. اعن اشاراخذ قبلا ذكلاز نافئال ضار قالا ذبل متين امن 0 اًةيلك

 | ءاطه ]وجبر ان ؛ولهتالو ءٌولَمْعا انهار هيا ازبار راكم نال
 | «بطش اكن شال ّينوتسان هس امم كود هلهازئد كرت هبوطه ياام هءاككق هلَعْش رفا اً ههابشلا
 | نا ومازالت شراع مرش نال ضال اكن ركل ىل اننا نا لسلا مما ةباسمل اهنا لارا
 | نود للجن ثكنات هيمن لاضاق امال ى الو فو هنير شاول غرمدتانشابأ
 ا / البدلة زعشفانغإرديامالكى دالك وهب اذان اهله اماثابنل انتل اماجلماعبالالهانرقلا 1

 | ميلا ءالاءذط هكللاازب ,دلإهنلارضامواوبئهيكا ليش سقم كم دنع همس در دي مخ ممل نيالا ظ

  هللارلاهبى نفائس نمارس نضج م ملاين امد

 | ٌسالامهدنع ءلجّودب طلاوهمركاعذلا ملغم علَسْن عمم َع غال دل طك ننتج هما |
 | مهلا فارما كمل اسال ونسوي اشاد اذ تلال اتوا ساوامتل اضاع هيلغؤبس 3
 ممم 00د ل اًوبَساََتْممضَف نا

 | لئزفهنازها لسانا نتالال مالا ينك لح الوحوش دنس نإ اعذب ناننال له ااولمج
 0 يملا ار تجي كات
 | هلال صار اندلاع بنما دوج ىذا يمسي اسد زازا

 ْ لاوس طبناهفلخعش اان لاذ ننال: شاف فرب تاس ْ

 دم ور وب ا 0 ا ب

 ' متميز لتاأنان الط شوز ذو وقول لانا نرتاةسشا
 ذَمزَ .هوخذ ما عت عاطباملاهذ الاولي كل ذيله رجس نياك :هبقمي
 أ ْمَسِداوِْلَعْسِإَؤَص دعب ا لا
 . قعده زمر لاش ارنمال تل كاك لسا هلع سال انالع سامو هبال (و ماوه لخاين أ

 ب ا در اوعَد ل اقوه يناةمالو هيادالو ءاوهَبْذ حنا َكو لاو هِلمَسإَوَص

 أ ها يش نان شااوعز:نازمادر شكل اءوالا ةودالو لوحالو نائما ساكن يركرهش د ترس انقاذ ءولَصلا

 زلال لة نفلا» ام دريس لاو ذباهنسالا هيو اها ضو هو ءوعل بات نيسؤلا
 | ةينؤلازم» ةنلركانش مكرم الانتشاتاخدالاَك يللا رمضاني كف زعطتسا امض لك ادؤكان
 أ نيد زبالضاتان تا ماينالا كتر مش اولض روك لا نينمولاهدابعْنمدعاوكرورف دااويلغاد
 فرم لوقمباكذ لاثىلاعت اذان هنا ن امللماظذلاتمفا مجول همرا بانا نعاطبالا# دنا

 ب

 ءاهشعي

-- 
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 مزراك وامارح

 امارم ريم مرحاماولمح
 معا لازي و راتزشا



 م سس ل جل يع ل ع مسلما صصص : حج تع
 ت2 2-02 م تستر ووجع اا رويل لل ل دع

 اًئلايتاشااوتق لاكن يل امل طر شالا اهلضف هكا امد دس ليال ىتلاعكل نا ضالزر كمل عاضمنسأ 00
 هاللطئئربانقلا لفل نيس ءانالاعامتازم عال الهامي ئنلاوط لازال يد كتوكيالنارمطتساناوأ ١ ةركوبما مت نيل سادرجال اذ

 ”لَسْوملاَو هيِلَعَْم الص الويرراثاوعّبباو هنا ةمزحل مف هوبي د الما ام نااوبلعاوةنطابو“ اكلها

 امدئئناذ ا: جال 1 كرت اع أ 100 0 07

 ١ ممن اونا نازك د طوي ديأرو دوه ع شازمش ادن عرسال ]صا َنافاولْكف كاد اوركءاوها اوم ال اهب

 0 يكن ةعال.الذ ماو كباشر دع مواجنال اتا اولماجو ممسك نسخ نافتسطتنا

 ال بانل اال وهاب نالوا نا هنضهئايلراو كنية شادن اظازتعش لس كونادتف
 دله صه الوله لزم ةاذهلا ةمئالاراثاوهئئسَدْلَسْورل ارث اَلصش الور ركل عريسا ين ها

بغرو كلذ كرز نسى لكتش اقف كاذب نار تا منسم نصرملَسَوهلا
 ظ معلب 3 لساني امهمنهناللض هنع َ

 | ةلوضوإ]لخ ناون تل تر اثالا انتا ذل مل لع ةموانلإآَسم هلا يلامس وانو لاثدقو منال

 | هشانادمرئغب عدبلا بت اراومالا عاب ناالاءاوضالا عتاد عدلا ذ.داهتجال زمةضاعل اذن دنص عناد
ال انيلاَرَسلاهتاطبالا شادن ارشد اني ناكر اثل ا ختس ب لكو ضزب لالض ]كو لالض

 دريان 

 عياله كتحا هل هبعنسوميلا هل عدماازقؤضيا سم دنس هيو للاي غاد امامنا
 اكول ذولا اولل العز نال, ركيل وكت البخور لهوا اركض دونا

 مونيا انيكاتل لجو فماَلَسَولاو هِلَعْسإلَصْش الربا ام دك قاصرا مل هلادهشلانيدنلذ
 ذا اوتتان انهم تشا هل هش اركساثلا هنيمهوحةرمحلاىهنم نقلا هيلع شقا انبما سل ازبار ااوملَعاو

 از ضم ]سورا هيَعسإلَص هتيم نانرموعن ا اتحركلَء 20 نان مراسل اى تمل اركتاوخا
 نازكلاوة ملل اوركايأ كن وانل نموه كل جلخ ثا رلوُسّد ومش ئوصتزمو هوو دلل /وصَح ناسف هنحبشش لم ازم
 لات منيل اهتانرضتبإ عكضيب هس ناركاث اود موي ذاو هاد يصق هءاحر تلا عذان ضامن اءاذدركلا
 زك او ارسل ياما ودنلا ةرعش نم نيل عنز ل لا ةخ ترانس هس فيفي هايم نم الا
 اناناؤكمل باتي كيلا وعن قا ظمرا ناوي كرس هلساتكلا نانا كسبه سينا
 للا لونتراناباَناناجبكضمن غلو ةباهتس واللا سما ةوتر نا لوفي اسوا هيلع صفا
 | را ارركاي ادم حلارججملاذهناكتغاورهس مايص ماج املظع اورخيانس اًنوعَس نالوقيَناك]َسورْل اويل
 تاما هع سهلا لوسرانابا نانو مل ركن وكي ذلام هعستن نان مول | ؟اؤخ ازمدلحا
 يلائم اون اركان رمل ]الا مؤ هلي يلا موي امل امس نرظنا ناو امل نمضي نارا سي لوقي |
 ادت قاما ناكرلمشا نوقجا زن اناناس ْوهَدَسامودرككِم هل ادوتج سنو امام إل ضف

 اركعوان ركاز خد هتيقيكك ب يطير كمز و انهوكش اللا وجان هنضننذز ناد شر دز ار تحُيمو سن َرْرِخالعأ 8

 أم انالاهشا اذا جارال :.ملا اند ترج نيؤرانلا هع اذ إتيان آلاء زم مقلاّصلا لهيب اليا ءاطالا دعك ل: لضاذان انااا روف ماناكادنع لون اناني لزنن قنا اونااه ترج نيغراذل هنح اعدلا
 ٍ تاةياطلااهبااوملعاوَك دلو إلورَوركتالَل اموهَساَيم ةتعلا انيداصو ممِلَعسارمَعَمَي هئعل تَراَص

 بدل ضان اودلوُسَرَوضاَوبِذاَضاَضُيسْوبوُسَوساَوليْ اء لاغَعل ننال اذ ْثَجََت شن ةمنلا 1

 لوألا نونمؤلامم”ةادملا مالا ءابت الضرس هكدا اوم
 التف هوجو نمد اذ هفاعتم كئوأرسحم نيب اضل اهانه!

 هر نوع

- 

 و

 العشا



 2-2 ل

 وهب ك2 | انااا ذاحليلعرؤلا ةلاملت

 | همه ا شامل هاننيَو هنب انفشا نا عزف لوف ةلمجذ لغد لَوالا لل امزح ذا شو مامزطب

 | | وتاناكتبن ينمو نت ايرناطلا يذم انهما هوتيل فال ينساب
 ' ومنا ذعر آر ىلا ووطن لو اوسع تفوت الل دم يكتف شدا اوت قمن اوؤرعدب كى هل اطييش ات ائيش
 ظ ص011 1111
 ههجيطعشا ةيكآ يضم ]عنان نانانمع ضف هن هش ليف | دنيز لنمو م دن عم ارش ك كرزادغو املا
 | ماما هلكهفلخز,مدلد نذدزمالو لي بالو ذم كلم هطلخيز مدس نس وش زري ةنااونلعاوداتلاف
 ا , الذال انااوءاماوركتر ةماطب كيلا فوتبال ةقالد اح حن ينم ؤماونوكتن |سن الب !تاط غوغل

 ١ هتاعطط اخخالاف هنفنمل مل. ينامّرَسْنسومل ماا النزل بر زرورآ سنن مالنالاوُمَْسل اهباَسلاوم
 . قلاع انك اساطستاهنإرتاناطوبكذنا رومان ار اتخالاذ هل غلب دشغش اما
 ا دينا ءاسالا ]هالو ةتحبا متر دنع شكل هاإَد لون ةءاسالاواتنحالرترن لو هن ضن ى اة ءاسالاف

 تلو رقم لمال انس فلز: لسا شارو كسجو غبي هناا يلعا ود صا مانجا اص اظباواعافراثلا
 ْ انسان الس اه نمؤضرنا هللا الطيظ ادضَنئضاَعلض انش همنغت نا هزيسزخ كلذ نود تاكو لكم

 ْ يو تو ولو و م 1

 سد ٠
2 

 ظ 0 ا ا
1 

 ا نااوعاطنسا نةنوئيبرإضساللاممضشب ةَسوَْدَوعنادحَواكمدالج ننال يطيل نافنحبا نزال يطا ثم

 || ةتاادغ اوني نادار' ملط انج ننال ازيط اند حيل فنا هه انف رتل ازمب شامه موكا عيالها اهرب

 ١ «ةنللارعشن ارضك يلد ركلو المارين لدول هاذ ع زمان نار زل الها طمع
 ١ نعركونصاوعاظتس ناش ءاذعا نافضنبملا مفجر واسوا لقدوم جه

 | اكسل امفنكن اركماذناؤذطلا الاه ناذهلا هدول الويك لاونكَو شه 'ارمتاذ كال ؤ رمش اكس قع

 أ دما ءانل تعوم امفكشا هركيايف نانلل واذ نافريكتنسلا اوقلزن نازمكتردنعركلارخ ناكهن ءركاوناتهشا نكي

 | نتلالومَن وعجل صك منال ماد ةيِملا واااو كيو عت هدهان قبر شادنع

 أ ركوب: كي اماذ هبا فايف عل |رركرتةءوكر ناهتعشاركله انوركاناون رسم مندوبا
 | نم ةقيالى دلي نمْءَدنع مف ةبضتزلاو هنبلا عل اَوهسإ مالا ها لاب نثكاوميلع

 ١ تائولراثلاذ املس اهل ضو لط نان انْسذنَعم اذ اغليك ًواغشان دس ههكتلبالو
 ١ | لل ضنإ/هتنس از ضال نان اندإ كيل ف عي اهتشا ايما
 هتاباطعزمجتواريقن هيلاكاند املا هلا اونيجا شاركو ايئاوبتر امل ةل شل اوشاملاعرقلاةديلا ةيرلاو
 ّّ ا اننّدلاذ انهم ةيلعمش امزحامتلهتن|ستافركبل مثلا مزعئثىلار كشري ناركاباد

 ٌْ ظ نامل يظذ هش | ناقش لقدازسإل اوك ماو احَنِنمْولِرموُهَء ناش اءنزخذ هه ادعو هفانه نيش درت

 ْ ١ 0س ا ا

 ظ يس اا يالا اد اخ

 مس

 ظ
1 



 اًهيكلسين أ ءانبإ ملثم ةرجب جنا ادرهجس ايفل مونمتد دنع يل اح وساد نهر فوسحإو مىظخ بخ اامأ
 يلج جمالا اال هان كامغا انك هناء ةيجاشلا بانل اهتم اوان هبا ككدانل 2و ميمالتبا

 كا تاكا اغار زيك اوكا ونوه ارح كال
 خو ةزالاداثل ادهش هنا جوك نيوتن مم هولْمَحْ لا وكيل امكيلع اول تركو ضخينو أل لوح ركمومجج 0

 100000 زادت ويزخجشاذ ل ذالا ذي خلا ايلا

 َثَِلَصكَيِنل لات شالوق مَسوملاَو هيلعش ]صون دعائي زن لمذا ُّ لاك هلككلذ قانضم

 است َمْرْلْسْمْس 0 نادل: بنطال ُوَبَص ص اجْضاَي إو هِِلَع

 سته ش اون عماذ وكت نا 5س نانق اببينكتلا ماو ذ واول لتر اكن لهن بذكد عفاوذراداو زكا لع

 هتلزاس# نسوا معاناه بلت, ام هباكةيكيلعس ارق اماهرتنخ هلل اواَسورلاوةيلَعَشا

 معتز طايل لما ةطظامدك ايان هماطعطعنل الشوا ةلدلاىءارضلاو مارتن اذ البل 1س اركَبطْم نا

 ذاك م ةداهتجاكمْعاََكَك قوت لصون كر د ل يعم سقرهدافو ني اًصلاىدهب

 اراد ارااذاملا متمثلا َنااولغاوركك َنمي اس اذلز رك نم تلال كذا ناكتاعدنالجرملا
 ىئلاش نال ذ لشن ذاق لض هيلع باق تي قاب ةناشل قطتكلاذ هالثعا اذا مالسالل هد َدَصَعِرس | ؤ

 اًيحا كو صن اكو سفن ىلا هلكت لرخكدبب هللا درت ف اذاء انت ن يل سل اني اخئ انا ل كتان اش ادنعَناكأ
 عفياناءولَسوشاونمانةيلع ةجدبل ملا لني راو هيلع لت تينا الجزل دلة زمانا نفل كرينا |
 لق اضل ابلقنيركمل ةنب] جي تاءكل خلع ادركت بج ئيلابئطتركتسل ]نينا مالشال كرد
 سو ا ارا رولا اس وول كي اوهشابالا اكو

 ازد اا دمار هدا ريال اوكي ذك مهدها نوتات و2 مك ناَرم]سولالَء سلسل

 المهادالو انصب! با ادسا نعاس عّبال ادله بح اور بعاتتال اوال ان عابت هتعالم ةيح
 توب يان اتردذ ليا ررافلاذر نجي لتقل ةكوشاازغاش اهصانن *.انيزسَو لد اوصعالا ادما حا انضمي
 الو معةردالا رمزا ةد لش يهبل اماما اوزظل ميدل اياب ابةلماملا ةلمإيلا ومنين[. اوس هلا

 هوعف ةةرهوعلطت نضل ذشب غور هوسلطت نارف قرهظن نارنطسل ايزي ةلاوطسل انعم مهني! '.ىاوني يد مآعتم ةيقنلاب |

 تلائوكتفُص نصوال هماواهناو الهمه وركب موسم ةّضرتمةمروعفل وكلا نيل م6 ىلا ءٌوضر ئاركملم
 ا ا ا اغلا مكب اطكابيركينبداذركوتب
 الخال اَداشس امو طم |ًّمل تن اكاذ ازعل ريل نال ل ايزل اذكبرمل اكن املا فطحل اذركلانربجم اهدا
 اتالم لع انااا اسماه اعشال هس
 هيلحمتجا امامهِلَءَش امال وصولا طعمنل اوي لسور اطرئيلعش ]ص شانإسَو ميل ادهتع دقت د شل رن انما

 ةخراوك و ضتشوف نو قزم از ل ا عارجالا جون ذ جيرسمالكلا نط كي ازذالخل عم عامجا, نفس ال اعاد

 ا ا ا ا

 ةهئاتللز طبتنل لور اب لولاك اهداهخنالا ميل ااويهذ ايم اضدإ مهري مالت لل عدن املكرم لعب امهم

 ذاجج منع هنومورلاو هيلع سلس وت نأمز نيم 2 قرمال هن انين امرخالملا امالكل ااغُم نضل | ءطتسإ م

 |ولطلا# يذيال اعف ذنب هباطص سيلا منام عتاد انعاط برج اهب زال ذاكر امرها

 | نالالظذملادازلا طب الانتشار ]ل نط تن اما عيلان انالَمْن منسي َناظرنالا

 | اتلاف لع تع كدد ”مدامايفددَ نقل املث نالكل ذم ةيالولا دافعا مادا عانتاو ,لالشلازهاة بام

 |هناهتل وقلنا نمو ائامقابدل اودع لري )طايل ل اقبح نَعاذ داتا لح هدر ذاك اونو مال نط ا لاوشو |
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 ايما اخ 0ك
 0 ا
 1 يباب السم لال الفا تلاشت
 نراهن باطلا نطل ازمالا الامر نعال جدارا ظ
 الالم منول زمن عي نمير ال ميلا اجلا انااا جلو اهمادسبان هيلع ل دب نك نع ناباوجتتمطتُسا

 كيوت ةذتلا نط ناوشب ترجم شازمةمشلا اديل اهي ؤوشد اف |ملاؤلاملاءيوعّسل اب ةيامتل اًرممامالا كإونغب
 ١ كا ةرفبالو خد لغة نعل براس اوثمل اذان اونملن مانأل كل نهب غش نب مسالازعتملا نزمج كلذ فض

 | نرانكازجبارهابش قدا نمايناكد دال نيا ونزل الاياب رف فران كولا, فلا
 | هلوقب ةيلاريشا نهتم رب اي اين مزاخلالا ةداعا توكي فسار طهندإل ادوكين |زضتدَربلا
 ا | لاذ تل ضتئ لنالانيطايش ةليخر مويا اضنم اهلك رشم يمدح
 ا نرابولعل ابل ن ذؤبإَم فطَع نوف بضل ومب لوز لاذلابةءاوزل يذل هس راند هناتح

 أ مان ذؤبالنكلاكنخ ملاذ اندرات تذالانَسلْرهدانتماّدَع ن لعل دل ماو مجولو الطن هبتعاذتمالاو

 ١ اقتغالا معرس ةكرتخ !بوضا ملل | رطل ذب يسن اهكب قطن افك شير ةيلغ وتلا د
 ْ نحمل عشا لاف ةنجب الوخيز ماين راو شل طراوجمالا يال نافتيذ الا ةئونسل اهبنئركاظعلام |
 | صلو سابا ارنوب وبوابات بالبدل وة ولعب

 اركهيباكلاذداكتلئ تل كس اوتآْذ َتْولَ كن ايسسلوقملا ةراش ا هيفدئذل الشل نايباو ليَ

 افاانش : هنا ثدَحف كلّدلاكرمل اورؤنالمزَعْنمَكِلَذ مويس وا

 دم طنا يو ا وجو دس[ نب 20 عبد
 الغ فتاثال عار لجوال 0
 ط7 تزل او نينو قي دم ةبداشلا يائس نسور 0

 | نضوطنزبل نعت انداما يي :اعتيشاطعاوم 25111 نيشان
 ] تادوُسيَل ايل مالتلا منيل كجم نزع ويحب ني حازم هبا نعيش هل اهيا ْ

 ١ | نينقة يم تالنع ادن كيل كمز اير فنبنلاناوب نعد متابال كادت نالوا هِلَعْإََص
 نه أي مان الك بلا نيقبط هنت ادذغ كلت كي يعبي كعز: ناك الكب
 أدت دلاله ايَسنان لان نانا لاك ةارلنائينحاّوتل لَن غش جفا ئةم
 | هلاثهيلعش لص كلور امي هؤاجيران مايضر كتل ضاوُميطتتيرل نان ةءابل |ركيل بابل اسما هيفد

 ريوس رس روع برروسب هاك اد

 ا مجال د عمرا حولا
 هطففن عاق ادام كيوم وطرب فَ ٍ 2

 الانا. ةرد اغلا تش ابا ةيلهسودالا و ص رع
 : ل ا
 :نقاوإآلاحانشم ثوب لحمامتل ا فرت خف رالإ ]م اكن كتل ايد جبال ولك ةرشنح كبل تماَع
 اهنلؤسو نؤمن إن تان كلؤإإ خل زمتساو مط نعبراهلا حايصٍ بولا ةثكر تملا عصَو نر اصل اوف ذي نيب
 د نان لؤَسدل دلو نرانالو كتضي كتل فن ايام َنورخاذ 2لكو يفد دانمل اًدانسلا نوضرّا اذان نسوي

 وماني اضل داع زها نعال غو سومان اش جك لش دل ون وكم ناالا كن لعد دلو

 نانو انفردت كسل اذه كلَ كنا يلهيك اكن وزب ثبنف ماا وزن لّسْف همام



 ظ عل اللا ارح يلح تدع نوب ملاوت 0

 اهشالاث نملك ضد لنالز ءلزادن انمز ذ توكي نورخا موت رانش انعكاس امنإ 0

 ا عي صالخالابكهش ون لمن لج مهجن نو اواكنكل ابن موي نينخان ننال ةلث نيف أما لزم مالت لا

 يللا اذالسلازجل هدانا ااا هقياض 1 هنيبل اف لوقب ننكراثسم كلا
 ادالزكل ملا قدتعضوائؤل كراس دسم حيتان اوس ومان كوخ انام شاقهلهيدو ل لصق هفهتلفات || ١

 ا ةازيعالو هيلدا اوني دندن ال نإ ]لس إس ةماظ فأن :دلاوي اغيرتخا هناء قعاشلافأ هيل د كالذك درع نام ْ ٍ

 دعمت نوظال ىاناكش قف نويلاذل مئزحوبفزيزموهو هنو مناد كماناف هبسحى هبنصيمآولعافل كاغأد | ١

 ْ 0 '”ًضلاط ام ءاغش ةاورفانارقهمأع الكاك لكب تبعا داهطكدابدالا

 ثكذ لنع هون عج هل اطنم وقفل قف ذا :تالالملا ديم تاون كسي لما ْ

 ل كام ا لا مخرمة دانضامشاخ 0
 ٌنماهن رخل يط نم نهم ءارم فطن متل ملح فاريكل ايس اناا فسروا يشل شالو د ضف ١ ا ظ

 ا

 ىلا مانعا ماو كيل شكر نيل م درس طتو رخو كرات قل منا صان ذاب تناكش ةجوشسمةَرْيلعوا ١

 | دنياي ثعاوك نديم راكم نساك ايلا ذل ك هجر فعال الهش طقوم

 | تضذالكدَو دك ىدما ل اؤج الهو ةوج ءايلو ندوب اول جشلةنمة شخ نجانتناجئوجانمايقل اذ ا

| 
| 

 ا 0 !نروس :ومأي ليل مل لك نخا نادم اهِغذ نوذ اتيالمولل قع

 0 انعاوانهيزيكج ماوس تعد اكل واط العمر اب ىلو لع ف كفن مذويحل اقفل لابعلا ءاقم ديني |

 ْ احول ءايتل اءانسناكا عكا طغاس ف افوتوحدو ىتوعدام ةجونومايىلاعتنيملائل اسر ءالكومدارتتو ا

 |ناككناهنان وللا ةولسلاب كيلع منيح نوع واخ |]كواعمط ىل يحض زالاو نوع وفا زمكتة لذ

 أ جيدا ل اكالجاال ق ان ماعطلا هلام ذريط نمن ازرق ةوكد |ينموُم امابقح اكو تكد َيَعىدنعاهلو

 | ىدئم الداب اهمّفطاتتوتمتنمالضف ان قلخانامتنئاكمججالمجل امش اناخاف ماطننالاةلسمكلَذ منعا
 الانانال ياما ركاوئوماي ىراعيضْنملمضانلل نك اهلَصَو نصا اهعطق سم طاثاناو ةرخالاد امم تال |
 كلاسأو نيكو كيلوا ايذعناصكنافيكك نولي متل ازكتالسن جال ند رز منايا هارت ءاظعا دا اسجت ْ

 كلُدكْلزان ارك غلب كاد يسلاءاطدتلو عزان |انالكلالولوبضنه اهيا عشخات كتاحانج

 انكم بول و ابن نازك جينان لام لج ننال زا, ال ثم كيلج ل ؤ
 قفانايز كرت تل زل ناك افل# قش ىلانيسحت ةغيط الاد ةعتم اتا ديطئضزا نقلا تك

 ةالوضرالاذ ئندع خالتو ريالا جاجككمو كولم ارتيكْوالِإَوةَلشل ادع 00 ْ

 دانك ضو كةزجا ناموا تلا ىدنع اجتلط نكت نادت قا يفت تكتم اننا( ١
 كاك اان تقوفوُم ناسا نخل اذ كن ساو نمر إوس وإن نصل ضكووخت احلا شملان

 ناكو َنِتل ار ماك َصااكواناب رقاق ف تمجكو ضو ئماهبال انبلالزنمذ اضاع مدان ونسوان بسم ادام كانا 3

 كفنيلظ بقل زكاس َكنإ داون ا عدوركل !عتجوسومنرتذولاو خلاد تب حاضل اب قثتضكم تاع ماما هن اشم
 دئالت الاهنج ىف نحت اعريخ جالو ةولَصلاذ ئدّينيب ثكملاذستاندبويثل ارادة ليج وسوماب تاهل ارميالَذ
 هيرظن:ف كوه يدرظن الوم |هلع ضف قت ّضيكو اهيل اضف فو ةنالة ةيلخمل مشت نيكو سو اند ومال اثات ل انسصحَم

 هلكائبل نكد ىاماهتنخاواينتلاب عقد هوه باف زن نيكو( اله ودب يؤت فيكون ناله
 كال كالفن هان نمتانانمل ]جاو ومان نوتفم]كل ملا ع كور مساجر خس ناد هله ةز ضان ولما
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 ا صك ١ [مال اكل بط لونوم !دانل ااه دعوم ءاطخم نفح اند اطل عضال اهلا
 ا اونو ذداددزز بابو ْظز مدان دوزتفإل انئال كال ولا ونوم اي كاعسن و لحب مايك اجو ان اوخاتا سما هزت

 اقساط منين غنا كراناوف يذلانامإ فضا ناو[ از فه يد انياب ى عتب
 انهو ]كوليزط ءءس رسم هليؤلي فلا نان هلضاوم نل ازد: ظ مؤمن خو لؤئستو هب فوفومك ناف باوحب ا
 | نين ]لن لمان لكر اهم راما تل زونباسن امدل انعالا ةرخال اف كلمت ا نوكيكل كاعَباون تك ناكزغان
 | نيبال ككل امنوا نولطبل اراضي كلانهنللاوتلا موبادغزوفن ك كمل نرغب ايَكانسغمل ادازمنكت لاش
 ىتمرو لضم وسومانيدداقل مركآا ناو سحر كل ذا لف اذان اف م هس ىلا غي حامل السل )امنكىَدب

 ميل اهنانح ااه ]ماغل الا نيملاظل ارانل وكلام اهل كلك ل نيل اهناناهنموطن اواي رمان بطون
 راهم: ليللانازانب دلهب متو رنه بول اون اطنخ ضان ءارا امهمَو عمئافهبدلمااوسؤمانراتلا

 ٍدقوتمياماهلارطن وهن ةزخالا ل يزن مولاه هيضوُه ابل يي ملكك ضن مف ناهل او اينَدل !ءانب انكتمالك
 للوطن انزجومدامك ]طي هتياذىلاو نال كارل المفكر ايضال اب هت افشيمل ا 2نل نيب كه نزب اهتوههش كح

 عاري يوم امل افرجاف نسا ننالنئوملل باو سل ةمظاينتلاويومائد وز يبس اذائم ءاطفل لفشكدم
 | دامي وطال ةموفل اتياراذلو سوما د اشر زاك كرما كركم كلا نكت مديل لبو قتتولااقعلب هدام باون
 | تايعام يوما ايي قيم اطللنكتال اًمولطار اج نكتالدَنءاضلار ا. ثب امر ]مف الممر مضل ةلياراذاتهسوقعل
 عر كتزالس ذيل انا اماه كالا عيتمونوماب هضم نحاذ اننى وزان كيفما مذي الاه
 | عزيادش نود نمو ةوهشلل باتت اوةوَمْسلل عاملا ةل فشلا ذ ىداّتل االول شمل ادن مورَكيَفيكم انويلاانمم

 | كا ءوتل افثكاونيرطضل البن يجازلا را فارغ نان ناكا هلم ف وعلي ئد دابر عوموماينوَقيَرَصلا

 | نعال طهوضناوكيلاحيرضربزدلازملا ماظل اناريقغلانغاتربكل نارك وءاميرلاب اوال
 دينا زينها شاك ل ف غتساَنيللاغلاتّرءافب هانغل محراب اله الْه )مف نوطاخلا
 | هلك هنري ل ولا يد اكون دج ترا ايبا
 , ”غاكق وة داضلا نال وعن ايلطل وعن اضل ازال نيستا زنيفلاغا

 تشاد ئه قلقة 1 ابحي

 | فلطاوموناي هل زن مانت صم اثتنضا وماني ايزقتت ناك يطغعاخول ان نايك يخاف فوعفن ناتلثل القل

 | فييواستل اف ثماداطك نضيع ك ياو [ًمهنعاكل ملهف كهوف نان هامل لالي بع ضرك لذ برقع هناقزفرالا
 / ةيعيلطما هن لي دوعن يرل اطلل قانانل اظركتالو ماظل اهمرالو اهوا اةيندَكرتالو كل اهلا تطغلا

 تسود مس سو ووو اسوم ا

 ْ ينس .نعرا هدرا 0
 | ومات ماتش دار ملدكضوال اد ئفارش وزنا يتزين يلا توي

 انوا رد همس ماجد ول. ةونلفربل 0
 اكلات تول اونيالاجهملاو مروه شان حا حباب حابداوهندابع ناكسديااومءانغاناك
 | اًكهنالكنان نير اككالض انالغ ةيؤلَص دوت 5 عوكل از ماج هناك كلانب ساس عكاوظف اح ا ييضزلاو
 | لعصير رسما متل فل اعلا ب وال لزااءيسسلالالا تأ

 | |١ ينل زنك يزجذلا رجل ماهزكل فد شم انفك نعستيكَرلاحَنيرظناع بغرس انهككمال دانا

 ا ةونعَو حام هن اد كتراهتلا ءؤييريللاداؤصناة اديس كمل ممإتم دال لعدم اني بغل مماطل

 1 راس
 انتاج ل

 اين

 ع



 | ةضاعتلا ومار لاو الاولاد لك يونعي ىلا ما امون جو اههيقيرمينيط رمد نص لا ءايببال فج زم اسوار
 | هتابدوبفلا هنعقشني ن الواو ةمقلاهب موفي لوا هن اوه ةغاشلا اهب كداب يِلعَو ضدك ل هللا كابل اع
 | +ب هتاثكى ادبسعت هبي مسك زال ل اطبالاءؤح ا وفعلا رتدنلاوائوطاو ابن ذلاوقإم يومي نينا اطمرتخا

 اتفنجإ ل ]لعل لشلا كوْدوْهَوفل اكتمل اخاشنلا طلغنممل لكن وبل امل فرح ماظل نول امل امنهئزحوهتن
 | تخف اها تلا طنين ابريل م هقيش ن اوت نيائنبؤنل اطال جلل اذ ةسّوسولاءءاغلناطلا
 |اهتاق مؤ اهتنوط ام لالضن خلاد زطيولغلا وشمل اوال صح + بون فوستر ئشال اهتاكا مشو ةزخال ماو
 | 2نائلحل اف درو زق ناطاشس ىدنعاهلواهب نقبل بانل  ةوكوةوكرل ابق قروحمفزرالا وقوم ةولَصلا
 | مهماللجبا  لهناعّضئل ضال نكووزعطةز يطق وواَصة ليم الوتر هل بلا موية ملَعس
 أ اًبلقلاهلغادإلاهاًءزاالور منن نوكمال:لوهنسوزسل هيد ءاطغ ل ءاارستلا» اطعاوراطتضْن م يضاخداعل اخ

 | ديلا دودو كوالا قيرطلا لالا لعل ذبل مازكككازينينخخالا بؤر اء ارانعقا نوكضر كلا تف دئت ل نا
 اهو شا علب نول اباغتنل اذلولول ار ككل منو كتي عاحاتباوا هنن نانو انة بلل ا ءالع زم عسا
 افضل ان اماؤضجت] مل كلو ئغَم نزل اطل اوكا ماهلاّقنلالا طالت ايزخا نامت ةلو لإ وارسو ولذا
 اطعاحاشلابتوتولانوصَفكم هنت لوف بيسر ادسحوحالا نيوخالا انقاذ افعحاشل امْْستَفِكعءاَلا
 رئذولاو الادب ملوقبك لذ كرذاتسا ابار هب قو نعل اسوم مالكل ا ذهن اكأذت كل جلول طالارل
 اناوخائإ مل اه دياد شر ومالان انام وأم ايتن ناكل ةئال كل ذو دب ئسن نال اص مالا طع كوط ناو

 هقنالاخاهّدل لف غني املي ةنالويطق هلع وليزمال اذ جل ازمات كبل ابان اقياب كييك السالى غب
 | طولطرهتلات للا ةياذذ ةيور بستن ائذ غال داذ نبك بحت ناكمالفا هيج الاظوطل لوط ةويصقد

 كيافاب املاط نلته.شَب ههنض لعا تضاف ءادا امر لائنسالإ لك كلججدايتناعانمئانمساف هبل ما اربصَق

 كيرف هارت نكي ناذ هارت كناكهط اكبتن نان انمحالاةَسَورل او ةيلع اص انيدن لوق ءزيظن تست فيك سخ ام
 ةوهشوعن هه هنجير نايل ايميل يلا ةّنل ةزحالا ةوهسئا اهتوهشب يما انيطض مادا نوكين لج
 | قيامئعظلادمد اهجاوهتداْبعْرَعةيانكوص قليل ارخاذرتل ال انل اديئد شنت بلل الوان اجئالدالا ةرحالا
 |ةتقوؤفلابالبتل اءنرَص وذ قمل مفعل ان ملام ةمضول بةملبل اهنا كال |رمقرتل اول ذل ف
 كارلا ثائيسَو بف خرم نمناك بيني ناكا بماي ناكد لل غالب اكولةدا قل لع اباذلا رك ةبقاطلاءابلا

 ا مالا ولما هتمليذ يتحتم لادنضرلااؤمان ابعت ابريكلاهداثل ا ءافو اهعّسْو لى! ءائغل لحد اب ناْيطالاو | : تاع

 [ةقاهقكد روما فذ سنقاىاذالس تمد اثمل تاكان دنت لون انس ةيلعوش ئاهئاز إي ليدال سلا 0

 | نازكييازةرع أك يتلانة هج مقامه ايلا وع اهم لمت اذاءر واذ نال ترا تنم اوواغلا 0

 دلال ناو. دحام كير اناوزعاي شل للمواطن طع ايف ل قرانا ريل مع ابسا
 هلك وارغ تان دارا ةئيوكريطلا واخت ناو ذاب عيلان هاوعانؤلجا:للإ]كووتسز مون ]كدؤش ]كلغ
 ءةيالولا نسل ذةميتحق علا, لعلك سوآو نع لالا ءالا غنج ناداًبه اذوب غان انكم
 كدا كج جل, كييك نواز امازبا قنعكنادهش اننكان كح غم كوز واريكككو ف ةرتسل ام
 | تائلِفَد مل دكءاضفلاوضداتدالبل|لعريضلولنعاب كل نخاف: هيض ل والك كنكاعي تزال لستم

 يحمي َوَس قتل ماززيعان كبلتذ ئددزكلككنانلب كد حارس نوتعاك ءال ا ناقرتسأ 8
 القس مههنق واعد اخ ركعلو نعبد خوان حيان كد وجل ةينفإن و نعاتكتعتاجاحا | رفشست

 فالي دنا اسلقااتجينعاب دول كلاتنلمي ركل وايعاي انتل ضمئمد هد سلاذاطءاطخ كلت |
 كاع كبلونلا كبارا و مانت سريال لتر اهئانمزمت سا هئانيعات با تعدالا) تتحرى إ ١ تيا



 راسن وضتو ,ااكلانيلن كلذ مم :
 تاب اناا لض سبل ثيل ءنيلمامداظشل اند انا تدازد البن تانانادان
 | خيي اب نور اذمل اموال اننآنلليفوطفاراص مشا نو نيعاب ثول طبل ناحض اذا نم نول مكانيمزكأ
 | كنكلشنانب انس يف كيؤيركاسانبالاننا الوفا اغسل ذ نال َنَراَموفاَموبادل م
 أ ىو فكنيتلامزاحلوم كن انني[ لتابكك نقلا كمة طنا يدق بش فم
 . هك. ناشط ةذالو من اءداولسل يقاوم انابمدقز ناو ثاولطعاف كغم اون عاب تيل رهمالم
 | عراْسسلا ننراونعاب هن كسمص نا ةبونذفل انب اهكلضادف ةنازنكوبعإنمخد ال انصاف
 ١ !! كن نال زعموا ككل نسأل وفن التي رذكاذمن اود اد امتا لكلا لفرط

 ا | هدمت كانوا كناويعاب همن تغازل اباشعال كلب ناكنل اثات ضر ارا ةإ نبع
 5-5 داتا ةباجالا و ءاختل انلثرتجف يفر تالاف كبانمج لم كباب ك لجان اقم
 0 ا يي يس
 ا ضو عد ءاجقب فض هيلع ناكامىلا ع جرت م هبنجاف ب كلا رع وعدم هر سنو فذ ذلكاي نائشعلاب

 | 9090ج إنلو هلطللزوتيعانوضداوق انس ن برهن إءاههمذقدالو ويم اهنن ل نيل نخاف ذخال د فاجن
 / نيازي: 35م ماه اناس خل ناد نطز نيباناإاكت وي رانضالادوكاغ افزع

 | .نوختوفل نورة مدواةوهالممهاوفازمةملكلا جوجل إال ةلفغ ذوق كلل اخ ار ظنل ]يل

 نماي هل ادنم يفد ر نراسنايلمال اهكروان تل )ةةلمالاعدوذ قزم

 ْ ٠ دنلوكنليو طلو درنة زكي كانك ساو ينال ازعل اف كانا كيوم امني الادب

 أ تيابكك ل ماحد راؤم ههنادمقد ةوهش بلت ذو زن هرطنرلازير كفي ال درج نكذ مدافع

 | كبيرا الن ل لنيل ضالائةراشمو كول ) كيثكاوك لد ابملا نوكين اءاثن نوهت
 ١ | ل يقتني دلما لؤي لكك اضل, ذيك دبي غال تفز

 | سيجا نالوا, هانتلازماباباهل وفا نونه: يل اخاف مولطلا اةوطمك أ داعم 1

 درض اهل ]ميال نطق َكجارةلهمذ كا تنال غ انيئجارل ميرا اناو ع فغ ان لبن فومظاغتيال ان ابتولنع أ ِْ

 دتلهنذ كَ ا هءانازماط قت“ ةئيلاذإ اداهناعتضا ةنسحلاب ىزجا ضن دمام ةَس قل اكمِْلْؤْضْمما | ظ

 نيل ضإللاذ مريس دنا ل هاو مزنمك نظم سَو لح[ ممله نر جه نهجان درهم داو كلم ناكرم

 ا ْ م

 ظ و تو ماج ءولِلَحاطن نارعإو ميني

1 

 يك همي < ا

 0 | و ورود معا يريم ممم
 ]ال هتةوننماب هصهنال رئانقل اكل ناكو انته ادب دامو كبلَع نع ى ذل كهل داب نهانا
 لثة فلك كيكاابونمايندماتل املا ماناك كلم َناكن لان نهعاكك بل انملهعلم ناصع

 0 ا وحل

 كاوكاو نازم لكي مونت ماا هلكت ماذا سوو هضدالا لع ر شاك ويدل

 ةلماا تنبعث ازولون زر اب لو زبه حا صن مشع ماوزمال ةذاذل ذر الو نيعايانبزح انو ك تمونعم او هاط |
 اهيل خذت يتلا اهفدايقداد ةزمالاد ابكي هيلا تون لفن كقضذ عالق تاذ نيل اضل الالدال
 . 20يوم طار نارام كاتم مَوْنوِنملاكتآلملا
 نمزياو مدع اًرماهل خخ نا رمزباايلل فوطرطتل اةنسحيتلا ةنملاهتاننييضانتلا |

0 

 دو : ببر هجيج ستساهم

 ا - سوس

 ا



 000 ككاو الدال لباهررغتالأ

 م اداوم كالا ةناظزتوهنا بائس نبال ابل لسكملض ارب انزال خم

 كام لكك كنج كد كح ذيلز يلا ظل اءاذرإ هاش اهبلانكد نلراثل دوق عازر ل انجلو ظلقظف

 ظ داؤف ىف نانا. لل نصاب كلب ضذالالادَكَروَس نط دنا كانتا ذليل إةننكان كن
 ايلانإ اقل |زكسل تفزوطخاو هال نيينتالو يمانع نكون نبع نا ذات لل ذكي دادس نابلالو

 قاوم ادهاسؤ ومد اند اغاور نجع تمركت نيمالا ل وسر ناك ومد عاد المره افّومكل لكما ةوهش. ]كو
 كااناوضتمننلوو عال يلذاثلاموتع ناظقي ذرات نيرا شلاش اشئركد لنعمل لذ نكي اعتدل لع

 0 ا ا

 ظ ا

 ا ه5 سات انزعاج دا ب ا
 كيسا كوش اًيجضرالا لعدم كجَوكتا لَم ننام الاثر جو اال ل هاب تمدد الكب ذلخ

 لغتهم مالهم ولج موعد 1ظنواتزدام لعام صيام لا اهلها يدان اال لمار كيو نعانلع

 قيم وانما ومافؤعيكل او كعوطا كحل ردت كيوي طيف اطلْط ل عطيت اشلل لب ثذدا اهون مركلا
 ةيبلطت عشق ف مينمافوداب التكيف يولع ذك الكل اب وجروح ضر زبد
 0 ا د ا

 ديال اوووف ابابا ودل ال 5

 اما 000 اويل نمل وسر او عاي نول مفدالا اوكلوبالذ هبت وام ام [تاوكسم

 هاما نيل اضلاراوج ذى كنلخْذاوْعطتْن ان كلل اانا ّةَبوىلك لد ان اونعأت وفراذى ايان هئةلخ ٍْ ا

 د اناشن ذيك ونا نخل اضع فن كن ثيم دكني ماتت ادق كيلع ا

 ادافع اب كيم لنيل فدل اير اوف نبع قوش آلان زجلمف كت قاما ةوكتام
 شانك انناوب ةَملظل)ة وس عان توُعمت ايم اذ قدنعولّمالا ةلبوطرمعلا ريع هركاضصت رض اينّرل | اضْعَوسرعَ ”رعو همت

 ا مم ا يس و اذاكنان
 ةثيلايل م ىدنعركتاوجاد ايدل الطالب بطلاب وبيت ورجل ا توئتذن قر كيو لق تندَو كهوجؤ لسع
 ثوان كموتبَْعاولهاد انمار كقرنرك اهنا اماما م ابنتك دركوا اطالع هنهل ]قع اب وتيم ماوفاركتاك

 لبر غدضالف كب مشي نابع انغال انش اهتافةنيْسل لَككِداء اضل اهفاف مسح ام حو اون عايركوو صايد
 مكانة كال فال ينعي يلم از هرفاودل لهجة ةوملابّىل رعت ةركسلالا هلم اخ تمجالا ك عيل ناو

 قط ائرذاذ خد زركون اوهتذئرل نا هلَءءانلجئاءوتسلاناذل هل شنب ةملظا قدا يهش ملعون
 . هخودوقعب بوم ءِحاَذَعْن نام هاركمندل اذ ءاربوكسا نور 2 كرخل اغنام و كس ةمك الشان اوسةملظل

 هجولاورساإ] بلاص لا وهت حو نيلي السن لوتملاركبل ! مجرب اي كيصوأ قبال التم كتر
 ةعيفباشلا كاد اف مون مداد دس نيم املا جوتن وكت حارا بل ادمن ل ليل شل اماًطلاوونا ! اي قرعشل ل مقالا

 مثماتعل يا وب هر ناطيدْوَعب يكول دما اقاذ ذيراصل اخلي نايل ان اماك سل لنيل ايما د

 وقلنا نال هيض لوو نيل م اللا هيلعوسيكل انهاوؤعصني ناوذوحبقي ناد باسو اودماوَضَدَصْنا '

 0 :لل ]نيه ذادشافوط فلم مل يفوطبتافش ههركضخاوزل تنومه هاا اكماثلا ا هالو سرح |

 سس فيي بسسس يااا



 سبب

 ا ِظ عنب 21. ام 4 77

 |! 4 ْ دالة ءاعلذل كخر راحرخاذ ناز خاف نوكي ىدانع ننال خ تطم بطئ امنيمأ» تلازما لمعت عضرالا

 ا | | ساننا عا همم يسم دع ع5
 || نت ناتجة امال: نوكل لل يفوت مل ينو هه نا ئفزح نموه هينا هن ران حن هني ووديع
 1 ١ باكنج يومن طل كييك نيل يغش اقرت أ

 ده ويجاو ر رايب تدي

 لاقت دونغ دايم اديني نيالا المال هل ضم فقدت ابالغ عس قهاوي ديد كدب ةزهؤع هشمبا

 نايل هن يكل مايهمنا ماا ناو امل ادنه قي انهزم ور حان ضيا

 مم الل لمست !كةولسلا.ذ هنمذن تضرب تلي نيدو كتل ا, عتشوراطشل شن اءانتكولَسلا ىلا دان
 دانا ذم ةهزبل ايي منان اكان تؤ اظوطتمن الالع زحاوءنَس ذولا هسار زمن شت

 ْ | امطان ”ىهنننعيكتامنان ككبزم رتميريا قوئليّصاشلا مومتهلم العر ةعافشلا هل هبل مانبالو ءانيطت مانت

 ةانباغلا ذل نافراسلا.ؤ رمي ناو هتساوهزيالو هكاوس ريال ن إل شارب اونبةل ظرف ة نمي ابمل ثيفوا هيَ َضاع
 ْ بتل ايوا عاب كسل ذتران هنع كنيهنذقوتمد دع بياتاكو هيلع ك لال د دقو لميا كوع نام ازم

 | بند ادلارطت نال فرت اغَمتانيط ااهنمخو كذا اهن:باجناهنجتانلمتس نار ةولخ

 ا | فيكترالاازنذيرطنا وكت داو نعاب نط فاه بعزتالدال هاذه كبل النت در زي عخيرطتال لالا
 ا | | كئاباناههوتّسَحثارغل لوقا اغني اونا اناوقحتلل ىو كو زمن كإوفص ]كون معني اظلاةتاغت
 ' ١ تارطا»كنوفوه املا ظن الو تان فس اوه نمار ظناو يش ابك ابلت ل خاويع نر ين الو فو ف دذ نمكلان

 ْ ْ | يؤ نارم ان اولغلاذ نه ككاو كابلتىل ملام اهنحاال ان ايجتالاننتل لزحوط بذوق ئيطخلرار
 ٍْ | ١ ةايتلانان كانغ طال وضل انزتنتالو رح لعجؤ ماكر ايتن نإ لكي وإن كتالو بخ كل ذك إرم طنا
 ا ْ | دنت ركالنراثلاب كفاح مطت نام اكان نجمك كل دهب نايئاشل فيض نغربد كاش لبفا اكلي

 ظ هبه اوم بكلب لوشخاز نتفق عينا تمويل عمن وكل اذا نيله يؤتالزنملا
 ا 0 ةِباْمَّدلا اومن ا اناكنرطصل لجان ييوركل ادع اى اذ تشل انالاخ

 هنا انان بيكو الشلبي امال اطمن ذل تلاكه نم كتلضن:ز وزنا

 دا اق وضن مالكي قادها ارطاوعَبَبلل انام لوقو بوردللَعَوِبمشلا
 | 0 ماهنادوج تحن ليتم ملل مشل لست نيج ليل انج > :دوج ثدي ار تيلب تالا لوقا

 ظ | تالت ةننعش ينال ريض لك ثكنات جل كتوم مل نفي
 ميكي ريم | | ليال قيتردئشل ذا افالم كامن ميسي مياهنا اطال اعز بدلا ةلشض

71 : 6 ١ 

 0 ع

 ذياس وسل صنم ف يوني ويضيتاهلنجال ا اهضال تلا ضب خ3 مايل اهبتقنالا !ةيانعلإموشال

 ا داطال وعم: ”داجالاث تنور ه . ]مال وغم ءادزالاننعىدربو رش ىدعتبنعب ةمإ ان اوعم هاذ علان ع دع

 ا و || ىاايتلاتنيبسل لوم ىَدهَتَه ذل هيدِبَنيلامَدَصمد مودم هن ايل ةلإئلَعلزا
 نع تكون ا.لدكيلو شمل مدي ل لمملابةهللاو نون اليم ئشل ضعت ودم ]فك دلالي اذولملاو اهني
 د2 ظ قناني بوعي كفياو ندخل ام بوكو اهنساغي غل اوط ماعطلا يباب بشحياوا نهم تالا ازم
 هنن تلد هنلآزإ ال ارو مانفاايف عرج ئبفزسماماذ م دازإلأ يان لواناع نم افدّردْدَمَد ”ئفلتااميؤثذغاات

 + ذو 1 دقشنادارنكلا لا طبال ان ود امورك نحن عجاقتحالاو ]ودلالات ها "صورنا ايَد

 تما ظ | دقتانيلاباناوناكرهتال بدلا عانمولضف بؤر هنعمل وكلهم انهت نكن الشملاو
ْ :, 

 أ



0 5 

 ةدهدخن وما

 ادري سيلا

00 

 مالطا اهتمي امن الخد ايل ارنب ةلمهللال الل اة 1
 7 هلام ادِاَصاصْرس مال تلال ناكنال د 0 ب

 غيت 00 اًيصاعنظفيتتال حر اول وفل مخور و ْ

 #0000 لاس اطيز هنزل

000 

 باو نسور غسل ارو ةنضح اذ بساحل ابا ذؤ ترآ امن عا هيلو طفل ايلا (هناعا
 وك ها نام ريا اا ياما اجا داق تاب
 المنة لملاةع اهل ئتل اضمن ديول لجل امرلع اخ جلاوةمغل١:.انضلاو راس ترقيم

 :بذ نومام نوما هب توني نر خالل ايد َحْنْرب ملل الث الذل نوماَمل دب نيم ضعت نوفل

 ذيك تونا دس وايفون دال قدرت
 هونك م:مازم تايالا تال كلذ ل اًامتاذفْس انج ةبكحل ادى اهب ناني الا جنن اذ ةياهتلاذ كات ةنامئهتلمو

 لزجة اص نضال مانت كلن لانش
 ُسِيحلاداْعْسٌورل ايلا هَ عط عن [ءنلا نازل زم | )سن نمل وستر [وتب نم ورتفل امل ةرزرعال ىنل !ذوكل لموكلا

 00 ا ا اتوا

 أري اهرب لهل ابكت الملام تسطع ]فر ارو انتر كنج هتلجاذإ كلل
 اعزب نسحلا فاني يح انوي هادا دناعُسشلا ظعإوموم 5 ةيزج العذل نبال تاكو
 مثلالعهنعادنس ميغ ءاوزورتلا امهيلع عنيف عال نم باوَصل اىل اول للدار ميت اهباخرخاذ سات

| 

١ 
| 
١ 

| 

 قائلا جملا ليل ناس كل اس1 سورل ادِاَعْس 1و انا دنا مانتلا عملك ننمؤلانما جزع باع
 2نيماتلل وك نحو رجا اب ثدتض امان اودعلكونل از دع ضنك حمرعَش ال اه ضف اغا

 هنالك ةراذالو ةامبوتتج دلو قل عييلكونلإ ع ثجَمَق 332 َنيل صاوسسلا وبحجم وف َنيَعطاَقس للود ْتحِيَد
 +هدوطبواخ الا جارح ا اوعقربرلو ممل اجيرطنت نيج ةراخل اذا اور نب نل انلعلوا املع مل نْعْضَو ماعم ثضداتلك

 ايتدلاكه ذافماثلاعزوا نوكتن الج انا اَمْمَع ئاَضرَمَوْجبَكفركَد اينَدلا 2 ممن لال لكزس بنخ

 ”دلضلا ةثوننال ع سايلل اد باوشلاءاعطل /رمامانك انّ زن افانَدل افَهزاعق تب ال اف ةرخالا ف بغداد

 اننا تاننبو كنت غاف قضم احم اذولحل اا ضخ قراثل از ةولخل اهلل ان كك كَوِإَع ع افكت تراي اهئ
 توابل اظ هونغ اضم اهئ اوولح )زم امشسوطنعا ذاهب فصال ركشخالا لارظناذ ليشل )ثم توكت ناز حار دمحا اي

 ةراصلم ولج الاةكلذ ن وكن ِكَتَرايل اهلل كاهن اًضادارازنَك لإ ]جال ان كيلا هب تعاود
 هنيسبامب الاتي الفمان لوط نجلا هنلنزاالالاطخ داب ٌمةلْز املاح! عوج انلماغطَو

 0 كل وجوجل الح كقول لا لعوب نع رق نكت ذيل اهرظن ياهلي قباوسول ازمه بلذ ظ نحو

 مالو ال انتب ةن لاا ئارلا ركام ايوا كلا طضم كفل انع وجا شارما تول امانا فدع
 تانيعرجا اانا اًمئاجت اكاذال اثَتدانل "لانة ودب 'َةَوْي اة دازل دخلات ايس شان ىل ببال

 قاشيشحل ام مد وقل لجزء عوير د تمد تيلي َىءولنَصلا لحد نعد بِعِرْد

 قود مارق حل ف نارا اي كوس ومو هيلع طخانمو ا هني عضاد كاكديال ل بعزم نبعد كتل ةهنوهوويغأ ْ

 شزاومهلار درطن أملك ملكاو ئسيَبَس 1 وتزكف ممل اظنإم اهلل هن لضوالومظناهضرسل رد نوف دو ولو |

 انمرايل ام نحو ىالكد يكتب كذلواذذل خب ]مشل ومالا! لماذ نلئاذاداغمضَنعبس مكلف

 48 قة انارجا اي ماعطل الوضْخْن مم هدوطنو: لكلا لوضن نم تمس جسم نوروتيتسل ان كثلذا ةمالَع

 كين يزاطقا كسول سيان ازعل نكت داي لاقل ردلاي هءارقنلل

 ا

 همبلللتلل 2 2 1



 | 11ه ١ ول

 ابق 20ج لعنه نيسان كفالنب 0 لسان 0 سو ص تاب 0
 'مشاخاو  ِ-5 - . 2ء»#ثب ١

 «طقنوإ منل ل ثرربطتال الج امحاذاكرثكل| لكان ةمالا] سكر قل إنو نامل ةينرقوه د كن اذارامخن
 مانت له اناث ةرخال ظهر اَنل اله انس َتراب لا اهلها ةرنالل اداه تلا ضش ادرس
 / عاطل ال دالك لان ضامن بالغين غلاددشباا ال سَ نوي
 . مانا اهتم يملكون الن ملكلارئكاقنئق هنن ثاخبال بز ذ اكد بلم ةيشمل ا دثع
 |وديئابهسالبجزييمتلمشازبكا ءالبلادنم ريس ايل اَنْس نئركتبال انتل لضاذإو
 | | نادي ازاله, ةفزيكايشل الهامش اش اهداسانؤكي هير شام حتي

 | هويتي شالت الددو رظ مال عت ظني

 هيي سيو يمس بس مدع
 ا | اخد وبدل خزن متم د ضال عفن شادن مزاعتن كك افرخ اذ نيجي

 | القبالا ةزكدداد رالي: ط ارك غشا اه دلومدلاول ابغا مالكيضج ابيل انْ جبانغأ
 زياقلانَوْْمْرَو امكن زبرملا نوعين ومال ركوب م نع هما قومه تتر اثل اللا ةركالومالكل ةرثكأ

 ميغ داعم زةرفعكس نول كذ نا دحاد يد نر هذ ةعاز مقلع خلايا ناش ناقل

 ذ ىراإل ونهم نائنب ةناكف ىَديننيَءاف ناوهتجزعزل جير كرخول مامر عف تيجي ذلا نالغبتل امامه
 ديخالم نول اكليل مآ اال: لهي رن راناذإَوع نط ةوحهنيجاكى الجو عوف نؤلفجالئش هلق

 قفل نار وسمات نان ةلذ ن اذن كمال فد اهلي زسفنالو هلكء ايتن لبابا نر زتصلو كني محُو ضف
 الاب جتانا ريزل انو ابان راج زمام نيف ناطقا ان رندا اعتب سارا

 ايس حو مرفخد عل لوفاوز صن مد نب نوكنالو ناخد
 اتباع مزضاذزل نايت نال ةهتلاب شبل قماكلابن هس رم كن تبالغ
 ' ١ اةفرغنن__انطلامانهبال ةزلالما نادل نزلا هس دع ءاد ناني كال نسا ؤاف ظل اص
 |١ ...٠ ةرملالهادحانذ ا انوجرالد ايظا 5و يوما لفي وكس م مابتساوفرعناتم ةيينشسملشذالع تر
 | | توتيقنينلاركتاللاعتم[سولجتْم دن خل عضو لام يغوسدمامندوم نيفداطلالرتشم ةزغالاو كول اف
 '...| قفين ذر ضفاوجل هول ةزخالا هاذ ئزعتقف ىذا نما لاكمال
 | نوف يحول انجيلا ترايال لاف دنع يذهازللانغ مير هلي ءاشبلاداذملاءانشل الز نيت

 ظ 0 سعب يدعم يعي مس هع
 | مضادات اداذ ذو اوُمَس اره تان ق دنص سقم ذ مسجل الكرم نلت لاناولا مم ضالو نجم

 | ةيوعمال اذان بكملاهنمن وطني بايو بد مْ ماَيشَعَو ةركم هنماياذهلا ممل خذَم باب اؤباةعئرا ميل |
 | | تيل ربنل اك كب انول هن ضياع لش باب نوت كَ للاَطلا آر ظْضر ال ملا هَسْنوملطبِباْيَد |
 | نول فو اداوم وخز نيم ىذلاوط دماالاؤ هنتي انودمألا فم
 0 دمر تاو ويجمع ديم جب ا

 ارولاض ةرمهنو هو ىلاعت منلكورمالا الكم اهراهتلا مذ هةليالابشزم ف ضمنيزهارلا وجوال
| | 
١ 

 سس م م



 انيلال ثلثا 2 5
 حاف هالوران نوح زك فنازم ورمل اوطغالق منعا نمر هنا! رمض لفه ءاوها نذل ائامةذكرم ظ -
 طشإ] وتلا ام ةَداَبمل ها هناوبشيشلا تا َنوماَسم اهقوفن لا تبر ظن اكض نال او ثول اندوكلم ىف قو زكلو زل ران زر

 توابل اذهتلازم اراد ةتاك امتاز لس منال اتوَدلَم لسا انلافانه] هتان يطس هلا يا
 1 د اجلا ا مساسسم اند ككد اش لوا 2

 دالك اترو]ولاوهَب 1 هَيلَعْش ل مَوتلالاةداةالادسب اهلج ن يقبل ال هباوكش مي "الل الش إن اوسدد كلذ
 ادت ذل ين لظاهرة انس نمل ْثوعَدَو هنركش

 - ”دييلاملعو ةلغغ هديت كوحَم ضو ةدؤي ل اًكدوو كلش« كتل انبتمؤول دامب امضذا ملل

 الغيل ارصدناوه؛دْْلاهكون ايست َْيِرْيلاَلدَو ةداسقُ عدل اَوْسخَو لعن ء نوبل | ضو وتر
 'قاتسوو مشن هاذاوا ل اهاثاْمكرَبَو قوكك نمو جلخ كان اًحوهمولةءال ماو ةلج م ديدن املي رض ظ

 شط يولاطسوَو نيدل | ساتعيتولانافعيتولا,ك سلك حتا لاثمثَبويملا مالعتنا قون انراعت كتاف ناطبنلا 0
 ل ولا نانيدلادامص نول ازيذ عرولانالجا اي ىلاعتهل الورقي عدول ثانينلا ظ طم 7
 ١ هيمركض ةدابعل لدا طالعت عولا نال عواد يدم الارخال كذآ ةناكئسالارخال 0

 بشل غانا مضل كايلي نكد ةشخالادنجيوف عام د جزع شالا هبل كيو 0 ١
 10 لا ا عع 0

 امدح اقم لام 1 1 وسم ود وم ميسا ظ
 |ةهفلاو 0 :رويصاسملاةناَتلا ةدانسلاو مالكا ةيزكالا ََلِقمَوَصل اخارعم اريل اغتال امو سلام ْز
 | كلما اءاضي ل عزم نضال اماقمانهفونس + ار شانك نلتمس ذيل 3 ظ ظ

 لمنال هنئَجَم هني اونا ذا نول نبت اعداد دلال اجل اككيضزعالانمخ ١

 ا

 ا

 0 هيدا اوفو هيجاننولش ةساخام ييوالؤو د 1 الجملا

 الالجوشب د ملكوالا هنزل يح ءاذحلا هشة ئقلخز ع تزتَس ذل اهتز ءاد يكتم مالكو الكرخ
 قطان رانا واما اكلها اا ا ننس

 0ك
 2 تل :

 رق رج
0 

 كيتا ءاوشبو هالي ةحارككواركس ةيلَحلتاء وسط غيط قناع الغل ال اهجلامزمفل داينغالارب سالو | | رم طافت و
 هشالوثنم هأ فهن ذ هباكمَصأ ناوبؤ لوئشاالددازيم.ل بضخااللطملا لوهَوآفلاريتلا ةملل ثول عغ 00

 هلزنم هج يرقي ثطازعتلا ل عذؤجت م ةدنكتيو ةتوعقبو عم موقيد خكضىلا ةهذأ اناججر هننيدوش]يخاال ا

 دنا وفديطح نان |]كلويوءانضقلا)شنلمركلا ضو يل لابني هش ادنبلابنجو ةقعب ظ

 تغرك انكم ينل لف هل ضن ناكر خلا رقابه خلاد: عللكب مناف هن ترحل عر غد وجيالا ذل اذزملاركحما ا
 ١ كلمت زغرتا اذه كاتراشبل دوال نا ناتو افا وابن ذلل هتحنوكتنيكوا يلف ظ
 انك نجا ةيلازغونناو دا عسل كدب عتب د يعاب نال كدب اهب كلم]كل تفتتح ولدا 0-0
 اذان ةنعلالا تايبتتمزورتد|ودتاكتو ثيل هيلع نو هالعالم فرب لتعمل هل ظ

 نقلنا قا ا! ضارتاذنل كبل لا ذتشا ادا نول للنوم لوني ةيئومل ادام بلت
 | / جوه سإ كولا نا ان ضانانا نوقف كلك ناكني كي غنام ك بلكت كلع اهفدعصَن اك

 اركان او ز كلا داريا م هنا دنع قزم وموقيرككالل اتاك يعل ازم ةرعشل يح كَم دّسجرم

 قال لئن كن اد اوُسِب اطو تطل نولوميعوطمل اةراشمل ايدنورعشبو هند | هو رت كس ٌبهْلب حجو( توفل

 / قاهدتنلال ل اهجوتسالو نئعرفرطم عسا ذ لا هت ظناحلا رنة زكقلال اع نياتم يقر اويظف رتل اينما ميكا ظ
 دالة انكر نيك عزل (هتااهل ل ام شرعلانايزكناع حط ناتْساهِل![بدرحشاو ىلاغتهطانبب



 ! م و مس
 ا هكبق راوجانشد اهني نح تاند "نانو حور

 ددسن اطلاب رشي اهوا اناا .امطقاناخ تلا ناو داع كاع, ماهب كينغ نان فنون
 20 | | ةلييلناواغاناوومكت نإ لذانا دوست عافكو ملأ اح يي يو ميلا ١
 ا أ دفوشلاض هله اليك ءايْسَع ممر اضغفال كرت ساكو لو دا كوب وبجخ ان اناوذئست لن ظيتضاناو

 ا | ةزعت لمهزتشال اذن ةملظل وتلا هجبانزلملا ينل ازيرمالا لاجل ازءؤحئان زرع زبوج زفت ثلا
 «ةناق خا! احل طفاتلل د كو دتش كقوئ الع لخن كي اموال از عدن كانت ةىنن يحال ىلالتو
 ١ رفات يونا ”هيكوزع هنحا 'هرتشبال ل اوهتؤنهل ارثنعل !اماَل انالمتهلل از اغوتبا ولة باو انه ل شبعا

 1 | رغضرا دل اهيطن وقوع مي نلف ةقاثلا وم ااًماَسراهن كيا قاض هاطب نوع هيام

 ظ اريقاونفاب ,دهيولع كدب َموظعَوجٍو طن قاب تخوف ءاوه طك اوهز يوم د دع ةزخالامظعت هع
 ! نفايات طير نسال هنعالو هَساوسَوَوناطب تنل لضعبو هركا كرت هبل ينو ةميصَحسو ةئيتملكدشمراهتلاد
 ١ ٠ اهمدسإول اقل زمهني سى ةهتدل افتشاك ضل فول ةبلت ل جابت ككتسانلا فهن ذافلب
 ظ انسويسس يب يس مس يوب دهم
 ره ازكم ّناكاذاف دكلملا مان مهنغ إلا, زياكاهضاسواشَتل [سءرَْحاَدا'َنلإ ل اهضام ةبلا صاد

 أ:لشلارتبْول نيل اب دنت نالوا[ نختيرلاداذاملاناطيشل ارا نم ءاغبلااذّىلا وافاد اذن لنا فراتل ارم ظ
 | ريسلاءاض نر نيليتض را للهجال نلرّسض الوم عال ءانغال خاب هاا ةويحنادءوهلارثسل اومانهف | ا

 | ةاغيئولي احر نق امل يالها الا ءابالا ابك تاتفف قالى دبة ىحاات» انيرلابو ضربا

 الان ان لمحو ساو قف كانه جاد ايانذهبال داثداانوكت ل ضذالا اثر لانك قلحعاةدقننلا
 | تفيض ذب ناطق كمل متنادخلايكلهداعئ اف! 1:ل فقر انما ل ةننالرحامضاوستتلن ده جاو
 ' | فلام رخام ترالاكنيلتالا امك عقيد تلعن انام لع ووطبالو رخال لمع زمتش ١
 0 أ ءزيرام يطل ند شن اوبخلكتلب ثمار ثينون كارل كلب صاؤلا فدل نقال

 ْ نال ناننحا نارا ايهدارمل اًرمكيل ا حاْو َنوكياَوَحاهِلَع كاننعادك بلا اهجاوُد اجل ل عكف

 كنافاعمتول نارا كمن كلذ ثلعف نا انوْخَو ةينشخكسضن مزل او ثمل اناناس زل اككاسغن عجن نائبالا |

 | داننالاككمَسلا لوط عوجلاو مؤضلاآلاعنهتزقم تونة دانس ةدابع لول ام ىلالجتو ةْرعَو لح نيكلاهل زم

 اذا ناديا اب نيون اع دوال ايناس فك طبل عتيل ةَسمسلواناؤاتلازم
 رس سب مجيب بيوس يس ظ

 ا بوْزَعاهْشفَوَحه ضب وطب ال وافر مرفت إِن انام حدو ءافشو ناطر ْ
 ا ن وكيال حضن َحَو ناطشل الح همت ادعضومْن من اظيشلا هلع نيالتحل ل ونام د ةرتتاوك يع | |

 ١ ادمان كن اكن ال طحين لك مانصنض تمل امص زا! لبحا ةدانعل ايم عري لخ ا ب س هيلع فل |

 تراك اهادباغ دبل نوكيرتمىر دبل مدح ال نيذب علاجا هيطغا الو مايل وجاه يطغ اذائبَش هوس علم
 وح اجو ماك ىف مود]كداذزب ف وخوه بالا هنكي معد مدل اع ءزجي عدو لاصخ عبس ه فَما ذا

 ديمو وح نراه وسخ امد اضِغَيَو هنمدبال انبات الاذن

 اصلا ءاوَع َنلاَعَد اه ]زار لعلكوتو انصر اماِيَق ل يطوادوعس 0 انيوان شل اموق خاب |
 ناقولفاز بَل ْنَفيَوَحانض كليو اففذ ءازتنلاةءايحاءاململاد امل لاء اصرملاداَتب

 هلم وكلاضاث دهملاماتدانم دولاب توكمو اياد مستقل اوكال اذتشا تركي لضت شوك وضاع |

 533000 لعمر

 ايوا

 جه ةسي سس سسيل ييسييسل ندا ل نيلي 2 ء-سح- جسم سعاد مي بيب ات - سبب بسس
 1 د  -مسمستس-»- حصا < جس



 دوا عايل ارق ناجل ايماد ب اذع نامت از ارا دنع انوا هبجرضن ذل انا ذ ةدض تل مالم
 4 ا ا ا سلب ,ءايتل الها ءواَّصدعلا
 0 اعلا فمر للضيف

 0 كلب كيلا! ذيل ووختة ناس تيل وذمة ديذالو فانني
 فو ازقوزيلازةقرتل يرسم ازغد كازةر هزم تهل أك لسى تلعن السا
 | هواي دان نحتو موب اذائرمََسول ائِلَعْشإَلَّصْشا لوس ناويه دبع رباب ثعْمَمل ام لتلرابلع
 8 | نويل عيل ماد ئذاملاكلا مث. تلرلطماث دوف ]َسفاْيِلَعَضقوفعاذ ولد 2س جنح .كيلذؤهئقان

 | نما ري وارعميررل ناكوتح جو مزيج انتل امذط ذيقحح ناك بكم هني اَنلاهذط ىف ثول ااكرتماثلا
 0 00 ا ال ساو ا رولا
 1زبافاطيرا هوس هبفاح ورش اونمآو هد إم اك ظعاذ لكاو ضن واولهَجَدشل ميلا ممرحأ ظمَتيماساْيِص ثاَهِضمْمَدْس

 أ داما نول ويصبر قول اش وخز عش وخال نوط اح اذ اف

 | دايالاعّتاووت نعل وت خزان قف خضفتد نوت نص ةضَي ين ءل هل |] حل مخ َقهذ ولات هندا عضاوتزل
 ظ ىلا رز لانا وذشنالخ نيم نبل لاذ قنا ل ضاسكب نمش
 هقلخا ان برس فوطتكتل الإ مد اعَعَمَ ضع صف ةفناف ةنضعتيجزمالالم نمو ازعل زل

 ا 000 0 0
 أ حداشلاو هبوطه دل اميداوغوذلو اناا اوونسل اخ ميالاكر انس ميج سل اههيضاوملذ ام مقل لي ىداثلا
 ه1 ااا ع اع ودالقا كانا الاوت وتب هوب نعرض بشل للا
 يطال اوكرتيرل السل امين مم اذ ذيع مرايا عشا ةَسورل اويلعلذ ]ص لوتاهرتضي م ونس علوي خسوف

 دةلضلا ف ورمل لمة ليئاشل نسدبد اجرك ءالحاواِمَدلا ذل ماكلا عمر ماّساد مالا وشل او ةجرطلا

 مالك: تس لاث ذ اكل نعن اب ازد ع دنع اس زبازغلكج قناعاؤغا نطل انو سننلا فلا

 انهلاظ الت العش ادع فازعإهنْض مف نيازعو مذ الع نعو لسور ادلع اؤوتلازقعور

 أديتلاتازطجة يقشر قتلا ]سبل الش وس لوس كل تلا إ]]سملازيل نش لسلة

 بامر هتان ةعونا] نجل ادد تدل ندا وخان تلك بك اوورعغب ظعورم
 نضل الكاكا مشدات اسكبسكأ] شجازكن ال هل ادنعاي اطال ةمانن ةمانتل[ شق

 اتا ينمكدبْشاعمي ةمطنملا دين َمَدد باخ ماوغقدب عنادا ماخاب عَيرََحَةَس ولما ةينوذيزلا

 | نسف لرصعت ن اطيل عطيت مو مناع ضيوجَتسي نسورعك زلال كب مؤ طيال نمو هيلع بي ءالابل لفي مو اين يزعج
 هللااوط خالو رشا همَسغ هش إلك سو هللا هني ا عوعسصتَت نمورض !ءدزير كت ن كو هن ادب نعيم رعت

 000 دا نكد ل نا شا ار ريال بقال ويد تانج مانت
 اخ مدبر اكرم حاج ههارماط ٌناَوداِِضْرم عاتاَو هنعاظبألا اش هنك خذ
 الهلا وكل ةلزان شما ادهن هالات ازم شدا ا داك ماتم تال ام

 2096 اوقتاع ناو ماو 2ا'11اوو اسالك ىو ال [َلعاو امتع هامل انو تناكهش ا ءانغام
 ظ دصٍشَئاحف ةيومالا ةياهتلاؤ تزكلا ءاؤز ءاوَل] شوو ]شو ينل نشب ةيآو امنجئأرا اكرتاور عجةناكو ا

 | رفالااوركس دقني دقزيئ العقلا لوتلاوعمسفنذل ناندالاع وربه ةيدد عجم بذكل اياز داياوول امشمشا

 ظ ىلبزكلا نءورنيمْل اواي لطم يجلي لالالالا لل يدان يودع ذ تان لاغ

 دل ةرعشملاو زينل | يكشل اكون امال قالاني ملاذ نايم نايم مل الاه ضرار زثكتا
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 9 اوين ملا عَيِْنَت مو لماكلاهنامباوةنحا هيض د هاو اوفر ضجوضلسرلل عما ةيندابلاو
 لالة عضو انني نالاثينملاو هيننلا ذيل نب انئالارعزاقلا يضخ كت
 دمي انمشلإ ولا اذهل سب هل )كد نشب ياهل اف لاف وال لوا بنل انهن يهل انبشل هع |يتالا يصب للا عمد
 أ ىلاهغا ناس ءاشلابءازهتال اشعل ناش نم اكننداد بقوم لصن ازعل ءانامجرساثل بأ زئتس نمار اساضضلا
 ابا ناكل ذك غ زين ضن فنبة يعز كملي اعناجنتقهضفل ا هاضسب ف واه فنتك ب ثيل اخ

 كَمَا هفاخ ع ماا ةياذز 2ةهضاخ عيا هب لعمل سانا معز ئيرهلا + ةياهتلا اظل اشقتلاو |
| _ 00 0 

 ,ءِم
 قف ”ةلث

 ٍ سريا انما شي اينو نشات اهتم
 هلا ا'مالبتهنفنىل سكئ يجد اسلاخ كبول هلك ناوذ ضير جرام ا ىلإ برب مل نانءِلحعو
 تل دبة ناو هجيني الكب اذ[ لف هع ش تانج[ يذل

 4 تديمج نداشلا كمل امن كلان اوفط مي ا اوعَوةيَررلا
 |ةكل ناد ]مزح ش لكني نمل اوشا نوما ةبقاطتش نما ذوعاكىوعل اكن انبالاهظإ ]مس اوُهْنَم
 | خطرا ةل لل حو شاب نامل يذل داون باسل: شحادة عالوقلا تنساها

 ىدهلليخعمضن يامل يخت قوتلاداإ'خورلسورل اوما ع اش ]ضنا دم كيل نسخ اابالا ةنسلزةتلازسضلا
 الجول اوشا رانخانلاةيتنذسل يزيد نبالغ ولاهنت ضن ضكوان
 3 اومريخب ظعو نلمس هسإنطْب ةىَقشْنَم 0 ماب ربعي نبع الاخت
 اوةيلامؤيةماط ةمانتل شحال عجول شو اهناث دحر ومال ش تكلا ةيادر ةياؤرل[ وروح و محملا
 َِارَهلا ةبزشتاواملظ يقيل ل الكا لكالا شو زل لبسكب كل اريشج اذكن اسم ]جوز عش ارذصنيئطخحلا
 ركل مو هك ف رلاوو انكي هيلز تمي ونسال اهب مشل نيد نادال

 ههعوت نمو هللا هنعي ةيزرل طع ضم نمو هللا هدب ركل نموهم ُهبْنَس هله | صني نمو هلد رص ن اطنشسلا|عِطيْسَم ١
 كيوتل هللا تاغ رمد لحن نيدَساذل راكم هغلض زالساء اضرب | ضلال لا هئسغْط
 جنك: اغ وسرطان طا اظن لانو اذا لعاطإلا» وس هنت دم فوتميو ا | خرب هيطنب يالا زم
 داعتلالداب لذان عك ىلاهتهتد ]مناف امرهم ان عراهل اديالو ءانصمتزم هنجاتضيالو رائي شامت شا اد

 نالملا منال اموالك اوربا دانك دول امَهَن اكس ا ءاشا يرق ثاوض املك نا ليلا

 ذاب ءذابلاداؤتمالال ةنالشلا الحمر دجتداشلاافغباي دفنا
 نرمين ايلا مامانئسانلاهبعالام]سَملا ةيلمظ ]َسشالوست نال إميل هدب هيبازع
 اساتللوْضت نيالا 0 فعاد لعد انف قح ال اؤر متماثل اوفتاكرم] ينجز سان ادساترل ام ةوكذ ىذا
 هلا مانت بازل انت ناكل طبات ثؤملل لك لعن اكبرماثل كك ه تفنن وكمان ميل وك تفنل قرب
 ريم الرا اوارطخ نسل اف سانل ارطع!و لاح ىلا اجمال اتسعت ل زَسانل الغ اتوا
 نقم ةنيلرماتل زنا لعمل يق رساشل او ملغ مهزكار يجمل اركاب ظن سانل امس اكلم
 كلاهما ماكو سافل مزج سال الت اتمنيملع وحب رسال لذاك يلَع هنن لضرت انجن سال رجب اد نجل اد

 همكاواذلخ مهَسلانامجطرماثل الن دايخ طز يس ال اوضاكممألارانلارتفا كلم اية سهرلشل اد
 !ذلكاكرمةرملاثلاظادادحناكت اعلا كلرةنسانلا ”رْواكةيسبالا سكرتزما نضر م اكل امظع اره اتت ساثلا
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 نان اسس[ الهجن فو نيرا نلاركسا بنل نارتو اهتجاانل نشارك سال انقساد ا انهن اشو
 يقواملل اقبل هر تان اتعاوه مهل الهال ارم[ رماشل الد رمال ةاد ارم نسل انك اهنا ءارك طل اخ
 ساتلاو>ااثل اناهازئسانلا لذا تاثملاهبعسل لسن ارماتل حاد ةبوقعل )لع مرماوغمل مرسال ادا اليخ
 لبتل اوني نًنلابداهتشالا, ام المل( أيس ساثلا هي عضناز نات انل يني انا هان نها
 خإءافاش توكين وغني شم نائان نالت ةّصلاض توككن اعيننا ةينر وكيد اان دانك زهنشيداؤباض وكم
 ناكو ةيترلا ونال ن شنو للا اره مال د اهتشالا ذل خذ مل توكيال ناله المل ارنشا)ملاءانخل ناشيرحما
 يشتغل ءافازئماثل اهبغالوقب تما اذهلومداسلاةركراهتشالا مدع ةرئتسلادوافخالاف بيتل اكييد انوا

 تريكه شع توفي ل فاونل ايمو كمن اين هلل ذاونل ام نا الار مآ شان انهن ةضْيد هن لني الن ا ذبول زع

 4. هالخالا ياو |ٌرملعلا ةّبعْص ناهازقفلئاواب دحض اَحَك ئاوخاذلوتلا انك ورع الو ضْنملا
 لوُسَرةولَصِرْعَص دخ ف وزمكلاكن الماك راك رحال اللباب ىنيلَع هيلا قو نق ءرانك[ريِج] مل العناد

 نّماطلازؤئزب ثر احلا عرج نو ح ازعرادز نع و ةولشل اباكة وضم لس وملاو هيلع د صشا

 .اقاوكاروكين ِجاملسَولا هيلع ش إ]ّصش الوتد لاةلاث لل ميل هئابازعش ادب رع اس تلكح
 قثولملاعتهثد ادع اي نكيلكر سال اونغا توك« ل حازم! لج |وتيلؤساتل لونا نوككن اح امو لات هلاؤتيلف

 | رتيالكةدذشولبشالو ع العذل اغاوطإ مولانا اعدركتتنا الا لشن اللا مدينتي ذاع هنم
 لازال. ا دج ججتربالو عش زوال ى زل ل امل الوان لاول اًماذط مشن كح !اكال اثمئابنذ

 هلل الخل ذاونشالو مويا ظنناهلَم أ اموعئت الم اه ول ظ نذل اهيا ةكحل اباوثتخ الل شاش لوبان ل اش ل شلت لب
 كونلاذتش املا هود ةِفَف لح إءاعمْبنتجاِ هيغل يرض اَكهعّساُ دش كلنتبَيما هل ث زومال ا كل ضف ]ظبف

 ولعدم ابحي لْضفلال ام لاا اهم يازَعلِعِبَرمَج ندانصل از حافل زقديكس نيؤهسا نوجا
 شفلخوفدذاوُمْس مجلسا نال صَوَتلا هكر شت اعدك امارشاةلْغَسَولاهَئلَعْشَِلَصْشا

 لاشنان كئساذاةتقلاف كؤضي ءاغتلاذ.ىلاعن ساحل لونك ماما دغش اظفخ اا طفش اظفخا ءالغإ[ للف

 قيلءاوُر دمر كلها هتكيرإرماب وعش نارساثل ادهحولذ اكوام ءاَمل لهغ نام هش اير متس اف كْعَتْس اذاو
 عطلشلرل ناف] هاف نقلا َمُمعْصل ممتن ائضطتنا نا ميل اهْر دل كِيِلَعسا هكر إماب كورعضي نا او اهختول
 لوسعوسملا همن ااريينرعسل اهتم ناو بركلا ممرض اذاووعشنل ممول انااا !رنكررخ كم ام لعيب صل اذ ن انو يضاف
 تدل دادتب عل (نسو ابا وكذ هلال وسير سشل اقفل, ةهافكورماوا ةياشد هللا طبر تي
 الوب ةناشتنال ال اوتلا اق قال | يلعب نقر تراشل اهب فراعلااةلساعمَُعمهنلس نورا هنااا
 للاب تي وحمتن إل ناالا هانت ]الملل هويضل نيل ةناعس مه اديب هلساكا نإ ا كنز ايوه بعمل قل نم هنن اغتنم

 ديزاد وخل ااهجنولظملومب هنن هيلو ل نبيالى ذل !اَتكل اف ةّيضاملا د نمل امامسالا ا جْزمانال ةناعتشالاك
 دايم الانعا انهت مدعم اومْسآد لوقت هئرشب ةنئاثل رعد هيام نزعت ذل اوبل نقيم
 اهنلاوبيولولا ةزيملا[سّورل او: اسمن الوسط نسور جي شيخ ةركت ينص اف نافرلوقب ةرتسياك
 نيبال لئلا ذهول اييخملاءت شا ذاع مك رسا كى وتل اد اجل اوزكاقرج فكوني غسل يلازم خايلعل ايلا

 ةيغياطقا)ئيلبالل ابحاشستلا ماثاللا عاين ل ئيلب [نزعشلار اشيا سركتلااةيله اجيال ارككازهباينتدالا
 جفا نار طب ذ قش ننلا عينبظعد ندا امضي ال الكا لكامل اشار لبسكب ساكت ش نونجنانم
 جالنت ا طك مهم ةمركلامةئزج] وزع ههه اَيضعمنم هيك زمؤل ال نع ق وف زمول ابا تناكلا إل اذا عيا
 ىلعيلغرمرين ل شلا هديآلا عملا يحتال نتج منول مسيل يطول احن الا هللا هضَوُجيديدَرل إبنك
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 0 هم ةجيسس# م احب سل لع عيتعتللعسل

 كة وطن الكوم البلا هننامتح نان هنحال ةأول ل اخ الوعي باهت اوشا ءلتيلمجإمأ
 د ,ءلهلا ةيؤتمتيثل غالب اهلض !زمداإن ل عيت ةرجاذلا اننا هلكبخم يحن الجل انائددا ءادئناءاوسطشلا
 ران, [نتلاذ نم دا حن كضرالا 3 نتن ارضل نال مناور مشل نهنئ ور تنم نوما ثار اءاوث

 اتا ل اهرب اذ اكتبالنمطاكتبال نب قتل ااج> هلم انك عاقل ال يي مالا وز ملادلرلا
 همس يمس ود اس ماو <

 ملال تنازل ازيساكلا» وجو ذاونح اهلك سؤ لهل حام ةشقل املا ندامتكن داع انتل !باثسلا

 سال دسنملانّمتناءماهيلا شان عضوا نمار تل مبواتل بج ءاغتلا,ءالتل اوضدا مدس
 قافمامالا وتتم ذ بيزتبتجو :! اهلا ة الل للؤطبا لل ل اع ناث مكمن ان علال جامع عتاد ش

 منام ةلئاثل اهزإ نتا انشعتلااَمَولنل مالم اهبل امان ذمار أت نلايلا ةيشسمؤل
 لوو ئلسانل طب ىذل اول اوه ق كزحلاذ بازل وطول هب دطول احنا سهم اذ لانو
 وُهَنلَسَو لاب لمس وتلا َقَّسإرسمالكلا اذه ممول واب دس ادئتي لك شحاذل دود ةداجو هوما

 , غيلبال ةياهد ذنبي جرت نمؤلاعنلبال ثيز اف ل امون اني ءاهمايقَح ولا كانت شابت مالكلا عضد
 | نمنمؤل طم ذؤبالى نهب ةراطتناوهَو يعشن نت هل إي ةنممل ملا منتحل ةءاوتم لاو غلا |
 ومؤمن اء انتحل جعلنا رمكو نيل مةفم درب اطال امرا. ثان نيم لحاف ةهجأ
 تلم ف عانجلا هم دال اهي رم اكو كاان نأطمبالوَصَو يلعب عز غرف ةلقنلا ادهن منلؤنال ىذل اذ اكل تكلا
 نكيلومئيالوزشؤا مذ ركسذ حق ةلهنلا هجن يؤبالو نْؤل] رخال اعنا خ مفك انوا دال
 ماهو اا تفب ىو تنين اذ لاف اعمابن دلال ال ىوكي :! لنج يرانلا اذطوارنخانطخ

 دالاقلانلعاعادخ امة لحلو عنخ اهزماوضتنم فحل اذا هانم لوال ثلاثا مماهمشو لال توكش
 بما زاعلاتل وعم عادم ارسم نالاوط ىناقلإاونسوا وضمان اياك !هصفاوطَورلاحا اهل كسول ءلسلاذ مم عدن

 ظ وا سو مما دسم 2017

 | | تاتزةن نمل اذ ل, كتل كلا انكي للبول لعق نال لاذيا/م ونال مق لاهزلا غر
 تندوانغاواكت الهلا تتار اف دقنال طقس اكد شي لَعْتْوَمْناوُه ديهْس وه ِإ] سو هفناذتح

 لاب. نيقضع اذ الضلانة ول ءاذ ىاكشيزحاذل فدان جتا فنان خت يلا عد
 زاك ةرياذل ازيلا نطاب ضم كاَضاذ لغد نيو ثان يل مخي الاخري ا ككنكآو لاب وذ لباولاو
 'الولانقل اضزالا وهوا مقلبر عقل عجم تالب زاثدلا عزت ةيزاكلا مل ايزل اذ "ل ام 2 نكلا وعم ءاج دول اذاذ
 | نمدالواام هلَعَمْسومإ حش نرغب ناوهل قول اّرمهتبم فاء هت يور اهب فل اهلا نادنر اهبيش

 عازل اهدا فاعلا هجمت امضانا مالكرمنل ارا [[هرمشل اس قايد اذ لاك هن
 ةكهنرنتلار مت اعوؤ و ككل سوهو ]ذعلاب اكسل هقنلا لا كهل انراثلا هبت ولا اتنالادأ
 اداه انعب | بقو قي ضناكن او نيا بولخ نوني انهما الاي ازتنان اولكر كن وعهد

 لاتبنال ل اي ذمذ نكي ناوي ذل نيم وكت و دوياشلا هبت كيا تالاّرمب ب تيان نايبلا
 ةراتلاو تاب: لاذ ل10 هجو نع وشل اظن مئهمالكذ رنا ثعلب وعسل َوطحاشلا هب تضر بولفلا هب
 ذلا] “سواكني ونج حاول ايم دل وم تنحف سلما ولط شذأل لكرة قضى ءرع وشنو

 دع اهئتلخ لان ةلخاهتاواا حلالا إغاوملطتواوزالا نوكاذبج عر اخالا مآ غسَو ةرطنضمّريطاعد هَلْ

 :رائتلإَرسَلَعمْشا اهلج ا يحاذدالإ ايتو ثهحاسَو كب اطماذإة كولد نبا كف الخان الي[ تنعم
 كلخ إنزال لن انفال ذؤتلن حاذزالا هذولا |هبنلا نا لوي قلما مذ تالخالاو ةدافشلاوإ

 اصحسشللطسل -_ خس سسسسيإا-اإببب
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 2 اذائض يرش ظاكومل اة المد مورا نال يشل ار انخال اكد اناا زيد !ءرانهلو د1 لع

 و نيتدوكث نع ئانان انرومكم نائْس امل اومعَصَوْدَنْنِي نازل لحاصل اه ضْرِعَو هيب كد حاول

 شه فدشا ثلا يبي نب داعدا انيك الع هيك هنا نايلي ركل
 كَم الور اي لافتين انوا ويلا هاملر] توتا امكان ل ائلتلَوطجنفانَع
 د1َتَوملام ءهلل ا هلال اقم ير لبال ل امنيا اه اان قرن ال اند ثلا مال لابد لا عئجتلاف
 هٌولمقانراّتل اؤمن مو هاوغلن كا نعد ره خس نجدد ت سالك نسينا هن لسان اهناومُجلوح نوبل
 هلل ليكاولتد اوس لسااوينالد وحن امياطل حاج اكمال صقن اجلس ارماثلا اهتباداتلا ف. ةنافذَعَساْرمَو
 نيكي ءاينالاد اريل الا برلاو جايك جتلا لف دارم تيب تاير

 كياذأ اوان ونمت اسالي اكاديا ون

 اههعاطتن قنا ةوبلامخاما كلي ازا إيل ةشلا همهم ةتيلا اياطسول اويل انني عش 0
 الارنب كيلوت بناتنا هيكل« العش نالت

 لئغإالكة أرب انيركف اهلان ضئيل اذاف ةلجب اف م القل لك ةونحلا »او ةورحا دحةدابعلاءانبن الز مانصتلا ١
 01 و و الذي حااؤحم اينو جيلا عقدت :

 المان هيلعصن ند ناكىذلا ةيصول الغ خادمكا:لوقلا انهزم صال لَسمملاَقرَمل اكول
 000 الت اناواِلمالَسل ليد َوْمِلَشلاَكدايعنالاب قرم َع
 حان ماما هلسلومَتلا'يدابلابئرخالا ةنطابلا ةبلغل!ترانملا نالءزعتنال ةينافة كود امان ماظلا

 دانا هواش بت داق نانخ داتا زوبع عت كول ةقاطش مانع نقلا ذيل

 لارا لسان هين هيتس هذال تطالع شار انيس درا نام

 للاي ةبنكتاجز ئيخبالع ف نصل انالدالا امادنع] تملئ فعالا كلم كانفتىف كانو[

 كلونيم امتهاةيشخرم اا زكذجتلاهارتسناك كوتش« نون افا ادبازئاجإ جالو عيولا
 ٌودو فولصةىسج نحال ةسداشلا كك ندد د َكمَدَو كلامك للي مس الا ةتحباذ ثزمضل !كمد كت ْ

 | ابو ءزاذر تينا رطسو ف اةنالارلواذيت يخل تلا ذا ةثلثن ابضلاامار ةمكووت حن ةواَصلااماَقدَسَ ظ
 ]ِئلااَةاَصَكبِلَمَوْلَيَللا :اعل الا ناس كح ران تاتو وول نه مدصلا

 كيلغل اطل كن 0 و عاقل ةْولَصِبَكِلَعَعلاْعَولاةْواَصَكَبلََص ْ
 المال تمواوكتران تاس ازعَكلَع ةووضولكد ع كاؤتلابكيلََواهلمتوَكَمولَصْف كيديخر

 كااشن الني إرعب ان نت ورع كناولع نين سح ركز سل )ميه كسضنال /رمولثالذ لغمترل ناين جا |

 اعيان داعب دايخ هيتناطنا تيرم كراج جدانررمش تغار اسلام ا
 َكااَسور ادلع سيل اعمل هما وساْناولَصِبل طف ِرَلجَرَعم لنك ةبازعت جنن قرع !

 شاسع هئاضم| ع دقو ظيغمظكر يل ققيصَو نفح ابني لازثالا ذاهطفحاذ ةيصَوبك وهاي ظ

 حمايا ضنا ةحافشل اك راس قرط اصقن ناك مومَْذع هد ون يعم ابسط نين امج او نا |

 ْ فان لش قدمو هش ءاثنانلا هكا سالي ايد اذلالضاتمومفدنا. را اذاخزت طابا م ظ ْ

 ظ
| 

 هد
 بيهم

 | ارئاذاكما ناك دال ص نمرزمل !طبطيوازملعان غالب هترخاع ات نم كلذ نمرشو ءانن ندرترخا عازمرساتلا |

 ظ هللاءاعَسش ا دس ها سس

 ا | نار يانيؤلارل. مابك ةكشا كشيفه منن ةنائصتناَك مه لاثشز ذل الرز كلام وخل بحرا

 | ةعرملان ةرثككت انو لك طع اناا نينااز شاي هلال ام ا

 و ع سس حمل و ور ل مس و ل ا ل ل وو سم



 | ا ا اس الانجازات لمي ىانت
 ومازلت عراد لا انمخ ناز مؤمل)ذ نوكَي نإ وعي ماب ماكاو لون الو كل بجودرل نمو تل انج ذل

 هناتلا نت: هنن اخد ضال ولي ماهي ال ء اعلا راظيال للا ةذدان عوق مايل انّسكَسَو البل اهنصوبَص
 زالوا 2م اهظب هدوم نيلي اوم دلولىلاذقلداط ماا ةوضتم زال بذا لذ ف
111110101001110 
 ١ هالخنب متون كاز لهاثلاوماخلل الفنا اناطهئانط |: لاك شيب ترو ترئانل اءاهبلا
 | طم اشم رجم اي هن عم الن لني نمل امل بقل اة غابانا لج ذيل اهيا ناطالاب نضتنملاو

 | 535 كئاهببه نب عزت الضب هلم َحَمرعل اظن يفوليَمايل لانك امج ىل ببال كق نيئرشحاف
 توقكازمإب انت ؤنرل داكن اج تريضترل نزوض نادلة لتكلايزهطل بتل ضخ او دارؤ: تمانف

 | كاناكتيل ان انا توغمون عسا ةعيدإ] ما بذيل دك بن عزا خا اقؤلال ان دتيؤوب
 هَتِإَقِلْسَو لبد ك يمن عودل فوم َعهَتدَضاَججَروكِنلءعيَوْهَو هيلع اللحد ةءانسا اننحالاب
 أ اه تنازل الجتالوسب ةلضخ شع امن[ اي حلا هن كارلا اَعْلوتْس اتعاب هوعطمت

 انها وتلاوة كابا هما تيرم دات ةناوتةساهن عداوة ضيذاهسيزا ةدئاملا
 | رفضت بدالا اماوعباصالاضَسَو هيلي لكاب نا باصا شلش اكالاووتسبل اجل! برثولجب ان ةمشلااماع
 ففي رنة لسه الابن ذيل لنضيراغلا رجوي ةلععدبدتلاعفازقلا

 | لله ذزالا لل اكن ا غعزلا اهب اتوولْؤلل ااه اصح لرب اهفَمَسَو ثوق ايل اهنا :

 ١ يمال نما ض نبال الجرو لان غشا ئولخنب نعد ملام شالا الدنا
 ١ . اكل دانقل وع ةنالا ناني اشإ ردك عابر مالو حر عطاماكتداتعالد نانالو تعالو طيشمالو
 | ةيااهازممجلانلاعيانومنلاةىانلا يزرع تان عكَضقميهل اهكانواهربذ ةاماح إلا ئانكثونلاو
 ْ عوار انذاك اناكدذاد اذعو ارتخو ار سعؤرسخ ةآل !ةملوالِإعا عر نائف ةقسّدَجو نو ةوكؤلا خام

 توكم ناطإل م اكلَم انكم ىجد شلل ازال اءراثل اءانب فذ كولا كن املا دانملاوهسلول ارم اغنل لرزحلا
 | وهتك واير ذقالخالا مراكمزم ثان صرع ةذلوا داش دنت نامل ارم كلث ةئثالا انعام
 كملف كرو ك يهم َكبانْسَبِدإ ل ضعبدابْدداَمْطايك لَ َهِحْر ع اَعو َكَمظظ نءلض كلما ع
 انحرم ال انايتاء!ةّدَسلاذنلإَو ةولصلاذ ثمل اوتمال مايإَماب كنون لب كنَوَحَو كةفوم كانو
 ولا رؤيزنال عاجب ادع مالكنا عكوومل اشنر وبال اشذلا جرف لان اهمونل اذ مل اور وبس اني كوفلاو
 لهن ناغرريعالاداهنالا لوخت كو زخم ءاهتلانت نحل كوت ذل ميتسال نياشين مولا عكو
 اهيهنفر دل فوكو نكوةاذغلا ةْؤلَصْذ ةماثالاكن اذالا مالكلا نكت زغيمالا مأبلا لوخدتركوز ع ةلملازم

 لحود ذعر امان, نا ئكودنم ةمْنل ان/ثدعف نير طوف رتل امدزحيربل طَسووض ولا ئكو

 لطبجلالكي ناوكو ننال زول الصبا اا نيد لولا يخل عفن فيا لما لتر اوين هلو
 نازل, اتكت دال هم. تلو وسر اًموذهب

 تينت زينا كو تاس اوك طخ نضجت ناعم زامل
 داحس اني نمو ]كدت اطل ] جوف اذار صام داخخالإ بح األ عان جان معاك املظم
 كلا انَو طخان اهل عاهجذ رنا ا ءالومملاخإ تح نالادبسلا ةولَسل امن بيالة ينام لعاب اكرم



 الهون اوناركَسلاو نومر كمل هو هب 50 ا
 قدا: مؤغشاضينشلقوربل اهنا ايلا نم عبر | لها طئاذل او لولا مداني

 هللا مرا ع َعرَوْنَسَوسانل ابغإرموهض هيل عمان امش اذ انسان الفا زمَوْرمََشس اقل كلام كولن
 ْ هقفاول ماى خالل ةانساوملا ةّمالاهنطاهفيطال ثا عانساتإ ون |سسوُمف هن! قذر ايم عنز كانا عَّوإموُهف

 هياهيالعكتماذانكلدزكا تداوم اكل !الو لن لحن اومن ان امعسومرسيِلَو لاجلك عش كد شفنا
 نيد قو نيالا ةكلثو َك مداح, كلَهاو ةلفتسا كوءلطممتفضت انا ذنبك :و لدعم لفاخ

 غيير فم ة تل !باوباكن اممالاة قي كت اد قف ةنفك نم ة عسب فسضْن قون ل هاجر اوبر
 هدب تيلَمالْ ممل اذان هلل فهن ادن انمار جست هسفغ تفك رل ام ةوكذ ىذاسولَسصْرَْح اود هوو

 ا را ا

 | علمالا كتجوز كنتم زل اذ :دكك بنك رنتي ةئل لا هدو مايلجرلاكرحاو نفخة شلاوروبقلا
 امج كلث]َعاب ءانصلاَ يشيد لاومانغال هاي لادالاةحل بنان ابيض تن ابطل اثلاز
 نتي موو: لنادي كلر مكمل عا لعتنلل اهلا نمو كفن نسال انذالضاادائقالانمقاذنالا نالمالا |

 00 اند 0 اهب ىداذم قلو ل حورس مصاغك

 دوج انشلإ زمان عير[ ارركلا نم حلا ودل الخ كلزعدلا ناني ارامل انااوطست

 لا اماذ تايضما تلف كن اككهمتلنوث اداتكك لكن اجمد ثوان ءاطمل لل مالا تب كلقفل!ةواسق كنْعلا

 ماشاف ثاراقكلا ماك امل املاء ال ملم اوةؤاَ اًهِعةولَصْلاراظنناو ئاربتل اذ ءوضول !غابْساذ

 00 !ايلكه نبل لماع عيت ى وهو عاظمت شف اكلهم اًمادر اًيرساتل اوزيل ريقنلاو ماعطل اماعطاوراشلا

 مالكا لب عا انض[ئاب طخ اوالئّرلاذ لذعلاا ةماكور قفل زعل لصقل ةَيالَل اورلا ذل رف
 كايا ةباك مو انجْعبش نينار عال ننس كحل ص ةسس كيل وزب نين ”لّخالْس

 اتهَتالاكَنلَعَو مواظل غالية س نول اجلا شفه اذا لاا ..ةوغ عج

 ثيل كاد 0 ع

 ل نانالك كامل تلظل !هالظسَو ةَّسضعَل اررقوننمو ةملغل منو و جمرهشي تانج كمل انفال مْصلاب

 كعواذا نكت لحاذ اءءامالك كفوف انملل هر وما عيمجف لي نا جيومََحَو ناكاذإ | كمال اكنعناكاذا
 باك ءاقذ امل ادوكسو ناو ةزبركلا لكا قضم اذن لكان ايتن اشدؤنء اش اة عتبان اجزم ذاكفلخل
 يدا انور اتش ع ايدك ال5 لولاة اذ قع ءاجياون ]ضل احط عن ين[ ماززئشلا وتلا

 انرارةملال الو يو اخالا قوات تاحجم هل |ىل اتش اشعل تيرعق ف ميضول ان اول شد اد ىلع اي ءابرفواَنَسَح
 00 انهما ةنل ةيلض رجعو هلا ةّسل هيل هيل اع لإيقنازبلع

 10 ءامد ةْملامادجرانادهتمازءزسؤل آل عال لاف ثرحاللذائمكش هلاقطر اي لمعفمثنا

 راكامما ءاطإ ماع ايهللا رمل ايدام نانباكاكرع ثول ايت اس اوجاط محامون اسوم ينم
 0 كانا دل ١ ذل نايل اجضاطلانالت انتشر جلكل اففراثلاذ نورا
 باز ءداو مدانممانل انااا اهئاءاباه هرخافتو ةيلمه ايا ةون مالسالا,بمذادق ىلاعتدكداَبْش ان ابى ايرلا

 هزم انرم اكلات اف ةوشرلاو ةينازل رقم خازم تلكل مو ذنبل ارنب! ةاني مانعا ضد ركاد
 الالم انام اذ[ اير اكلم ارنوهف هتفنالإ سال اوديو انامل اهب لد ايدام ايس هجر [نلًيلع

 هه او عاب اكل ةرئَحَع ولا ةحار أهيل انو منذ اكلا حو مْول رسايل لعاب مدان كتل ل انل فت خ

 ةيشاهنيؤاكلإ وقس مضوي اْنَجْش اهذعك دعو ايدل انا كمدخْن وشاكر د حا استلام



 ظ لاا
 |[ .قؤش وم نأبس دامج تع انجن لطم دابة ايست ارم
 ا | اكئاذاالمتمانجالد دج اش هيل ماب دجال عال لليطذووةئلشل عازكل ادم اواَعاْبِس حلما
 ا , داق نال ناسا ملا. تن الو. اءافضل نسال مالو ةزانجع ابن 96م :دايعالف شا
 1 | تي تال اه جوزغل للوالد ةبطخملا متنا لورق نع غتاكو ةيبإنل اييغالو ةروؤفل اذنعال جيدا

 ١ دل هومز ا:شاهجؤز نزيوطش الل اكن لجو شا اهتمل نإ شبك حر ن اه. نذ بالا اهجذذ

 1 .دفدملانل ل توزن .اثلا هت ءاياهسايلت نإ غمالشالاغ اغلا اظتاكنانلخا يقاطجمذ
 .ونلازاكن إل غاب ةمالن أملا ةعاطق موش اخ اءوَسْإَعاب ثيبلالها انبنخ مال الاساس قرانا ]كلو عرولا
 ١ | ةزيشي]مانراثل اسم لعق زبلذا رحت تنك لع اب تولطثل طلاق نون لَا ألا اسلذ تاكل وشف

 | هم لوضي وسبا ولج تزل عطس منسل زسدلاوتل لاب نملة« اولا مليم يوظف
 د كاسح الع |ضيوطفحملا 3 نير وزنا لاب بهدي ماعطل امتياز: كل انانبل رح ا, بع نين انسالعيدب

 رر . راكلا نونو/ نامي ال نيمولا ةوندض منسف العش منْ ايدالا نون ةمترا مون لم نزككللا هبت

 أ كيلنمز قيودا هيلسرم هيتؤ جدال اين جوْؤعش اهسامطعاب يل ابتلا مونورهر ايي لكنيمانلا

 هناجر هطمجج ضفذو وماعاد ]خو زعهط لوهنب مام علا مساو زم هنري ىل تناك كالولا
 اهاجاز ب سجةناه اهيل اذَّنَس رطل ادع َنِإِلَعابمامراذ ىف ءوسراجو انو ادم حاصل حيال فواد وخع

 | امكتعيوواسلإَرم انااا الو ىل اذنه الزنا امبالا لت ابا ءاسل زعم السالف مل جرعشا
 اها رمز محال والرالا نلت َناَف يوسع ءمهعان اوضاع الزنف باف قضوا هنم عرخاذ

 لاف تمول جلا اانا أحلا لَمَجا ىلامنش الزناف احل اناس

 هاوشاذ ع لطل اربع مالم نعدَدَع فاوطلا زكي مالسمالا كل فرعه ارت افالم شام

 ِبَمِلالَععذ انباكايالو م انضالا دبعيالو مالزالامهستسنالن اك طل للعالم ”لنالاف كلذ شامرخاف
 صب لاو ةيلم ل نا يلاوخا ذ تؤطوكم مواقي م ظعا وانا“ لرسائل اع[ عا )تل ل اعمر فان ]ع انا لوقو

 بازاتاو د يتصل ل للي وو ملدا عاش لاقل |ننيس قيد شل ءانرضإ, داو اون انزل ماهو سور اطلع
 ناضج ذالء ل صالضل اناذ ذل عنز اناذ خل صنالو يمكن الت هنبل غشنا امن ل خذ لشال عاين اظل

 ثاكامءام ايط زملكو صام كرتاو ف دانمزيطلاازيمورُمقرل ناكام كتل لزم هافرط نيل اضل نملك اي
 نازي إب كالو رم ىفم طنا غاي لك مار يطن [ّرم بخ عاش رعبا ذك عاب ةصنصوا ةّضناقرل
 ديمللالواهجدز مَةمالالوم دل مدلول نيمبالو حر ةعيطظأل ننمالو د .حاذش الضرع اف ذحالرقع
 امدهإ )ال عانهدلودلاو ل نقيا عاب رن َبوعنالو عايض لاو القليل املا امو ثفصالو هالوممم

 1 | أ طلطبادلا اهَلَصِبةمكر فل ارجل َضفارل اذا اًهمِلَصن نامكب طا دب اطل داعم ارلا علا مونإتائاْس بلع
 ا ْ | اكن زا ألا اعوطت فشلا موصيالو هالومن ذاراللا اموطت د زعل  موُصيالو اهجوز نذاتألا اعّوطت ةأملا موال

 مارح ةنيضعا وذات مونصو مازحا ضل امْوَصَو مارح اصول اوسَو مارب يضالا مون موو ماكر طفلا مومو
 ةءاهلانهدِفاْنَدلاَة يلا اما ةرخالاذاهنن كايا ذ اهنم كنلانصخ تس انزلاذ لعام مارينا موسع

 اهذاذ نوم انو [إعايرانل اذ دول اكن ميلا ططسو بالم اءوض ةزخالا ذىتلا ماو تزل عطِقسو اسلام

 مالا شاش ذب, مع ناذباهلة نر َنَِبسْن مشار ذعمظعا ابد هد معا ما! هلل الزب ىف هاا عني نام

 كلددائَدلا الا شارع ةوكرلا كرا ةماكالورل مالو ستر نيل خرا ةوكذ نم طارق سنع
 جربالإَلَعِمج دىلاعتمفال لاقت كعبطتسومَو حت مَع امااذكحملاذتلوق

 1 حك وجووج
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 اا وو يس سوو
 كافابفاةلفالل اقف لاهت لامانع اسد هب تطال تكا يلم لعاب ل
 لماء اب ضاعاتلب مد ناب يطع ادار نخ اذ, كانى يح اوم امل كتل خام ملال لَن ل اهرب ذ افزبذ امل
 نؤذالازمجيرلادرطي ة لسير هوما يْبس د نَسن قرد فل [زماّضع لبانضحل اخر هز قام جامد

 ركتلداهب ميرفت ناطيتلا سول ِسَوانْشلاب ب هنو ةئلل انشد رهكتل!بيطو [ت اي الود َمبلاوجد

 لوقف تال مان يق ذيل ةءازوُمَووكَن كمه نووي بيلو ةيتذ واكل وب طبت نول مز شبس

 الك عيولا مالا شمل الو افول اعلا ناضل اذالو دوج امالا لال انااا ارظغنس خالو | عمل اماما
 ينال سلا ذهل ريان دؤرتلاكزماا مالا طلال ضان ةويعاذ الوقت |سالال خللا
 ننكلا ةيضالاو شى ءازش ارب اذ نكامتال عاب ةرارل اكل اطلاوددمل اوال اون 00

 هئاةيركراو املركملنغ او املخركسخ ا لاق الونسو!( انقل رو كيب ابرك > ا عانس ىلا ءاركلاريش
 ل ل كد اوت ات توا

 انتر وكف عىل اهتوُدَي احس نكي اوطم نول مل اويل لأ ءْوْسصَصاَعضَْقاكاَِرَلَعَؤَحَس ا

 اي يول ارحل امانا ادرار يال انا َجَوْوَوَمَمَل منا
 اس! دمت نير نمانزيكتض ان انكاذ كدا نوال ارب انيس نهايتها نان

 الانموتال نام ابيل ناش ائراختالءا الب لعل اا له لوخالو لأونال نان ايام
 زكا اعمل ارقيلف عال اخر ضال هيَ ركش اهدنا أ هاج الرد ادن اولدَنِإ

 قطع اهدنا 001010 صن ازاي ةدوتلاخامإةَ ملم 11007
 اطار هناك نرتيلو كركلا ةيإ هن: ططنتكيلفرسضا ام هنطب نكسة عام نهْلاءاَمْركواَعولب ضرالاَو

 امورك ايا َثِذ ضم اَءِثاوْمَل ولعل ايلا ناوي اناطشوا ارحاس ف احن شو طَعابُىلاعت

 تل 0. يقل نامل تلاوات اَهضوُسمعضَو هيداو فسار سيناء لذ اؤكد لول وج كاي هيالا
 ةيللالكاو داش دال لكراومازغم ل اعمل خزيالوذَسانم سلي الودي نيب

 اياهم ماهل دلول !مزاب اما فلو قْوَعْعبرل اولا زاب لع اب نمو َعاَدلوالمح نلوم
 انكاتيتملاو وخام لْدعَس تع ,تغاز معاي اًهَمَعراقف هيدل اون دزحإنمْلَعأَم اهرىلعاه دلدالمحنّيرل اوهللا بلع

 لعلب مضْرَمإءاةْنبلا ةَنب 211 جوني قطن ذيج كوع رخال وايت ذل نة زن لذ هزت

 دو عل ا رمدوغال اال ل هج ا نشات ال تطيل مودا ةزعشب ]كم لحجز عاداط غال ارت ميني شاد
 ةنا]ءانكشلال ثم داب عالو قارب حالو شا مراجع نكلاكع رد الو بخل نل اكل عال تل ايحْوا

 طاايض يمني يرمي دس الذل او «اليخ ال يبذل ةدابسل اذفاذ ناين امل اذها ينك انيزحما

 ةتي اونرط ءاطخ ارت إم ةولضل اوندز لعاب اهلضإيغَدنع ةعينضلاوهوسلاذ عورلاوربقل اذ جامل اعيش
 اب تاك نكترل نمل سان ازعل احا قؤلاحلازبتلا ف شئ ل خذ نلعب دسالا ةيجذ ثارغلا ةشنو كان[

 دعا ةزعش الزنا اونكلتف هيلاونيغ ل ةنسكمدان بكب راضل اونا لال اجْرَعْس ادع اتا اتغا نزع

 للسعال امال اتمام الواير |بنات رسال نضف هتان ن نبل,
 اندلاع شال حْءش انعدام ابك ئانطالو ةنحجن ابك نع شلك ةَسامال ابل للولد ةصولابَك لوول ام
 دنا رمز ءالاراثخاذ ةعلاتلا ملط | مناع جنم اهْسَت راما ةّباْلا ملط[ ثمل اطل جدرلَعاؤنم نير اذخاذ
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 : !اةيانلاب هش المش هناا اد كعلم عتابا اتاني كذامذ ةركوب ملاث:لرانتش اننا
 دعت هيفا موي لوط باح هنوف ضال رشا: لاؤشلادل انادذاب اي هللا حز ذ نال امم كلجا
 ألات لن ارا ك ضد كزيهمتد كلن نولو نامل ارم وق كب ناعنب دك لهو ةتي|]خدغو تدل شف ثوم
 مال نلابتؤاذمل الاه هش طلونمر باول انركوا قناه كلغ ممل طن انانا كانك
 الم ىذؤب نادين موب اا نايمين افستولا اخ ةالإلمل يب بيلا ءارثبلل َنوْعاَبلاَو حالا نإب

 8 نيا ضف انيش شراك نملاراطن اعوان نمد انج اهركير انا نسوشاملهولا
 ,منثي دار نيل ئ اةمافقل الإ رلواثيندح ف ةكواكم داس هلي ن اميل كنيس اريزغئاظ ذهتج نا
 هعيابمت ا نلايذَهلا هج لضفي د سن ياويل عضال ان هسضزم |غينمتال كلذ رذع دس
 أذ 00 انزاكولامداصار سو جرح ةيا نسي إلَضتلاشِرنَمملاهامهل اسلاك ولان |اضنت زم هنن

 ظ ةطسارايانلا ملع نال اشيل اطت شن اداذا اذاونميَت اول اوساوزل اوالاك سن اكا ذويه ضْمل ا لاَ كش امس ردع

 ادتاتلاةلكلا دا ةريننت ل بجي نالف كا نجونرل قلم اثدتغ البت ركل زك تلاذا عشا ل اذت دنع ةرذشم
 كنف زم ملادللذذ ةماكاكو هلام كا نضر يوني دوا هيي رفنكل كييف نوب نيم
 | ناللابكتلا: ملول اوي لكاباياؤملاوضلاوهَوءانبلا اخ ذب نويطبالايلكياكاء امد مالا طرا
 ف ىلاتهتغاط ف ءاننل ار مكلَصِتلا يراوح ةؤض كوضيتنا ناكدالعئمن اضبسش از منال عل ناار يقلا
 تاز اهلنا نمل نمل داننلا جبان لمين آيل لورا ناغلا وراق ادانيو كيرلا
 قل عزب ىلا املا لاقي زاكول اوس لواط كر فبدل غىازلاب مالك ل ادزاولا
 1 نيازي هذه ذل انطلاتنمااهيكلال ال دنع

 ةال بكم نذ م :ستولا«اثلاكىالاب نير اش هوسات دل ةيلاءاثلا سلال
 لالا ولا لانمالاو] ةرلاءطعش |]يوتل ايل مال ةحبجلااذكوزكأ ا نانمإلاباكذ اهني ون

 0 م ا
 لاول ملا ةربس عج ةددابل اناث دئلاثاوتلاوكولذخ كوة نبا ناو كولكانل حل نا ام كوك املا
 هْمالكوطمد [ما امل زمهسنلاذ اذكركم نال احب لي ىف لاش نطبل رمال ءابتل ليرفلاك
 | دا عالذئا عا انيع دول راننالا اًضجإخا اهتالر كلاب كتخامتاكعاذذ ا عاركىلاكدهاول ءاكتل لاك

 || تال مصْوامهفصوة نادال :مالسالا هبش نايرغ مالم الا ةنيزم ارم مارق منرإ | ع ضومو هو ميس عار

 ١ نقرا تي م د مطقال ناس الاوله: رفض اواهدانَواداينَدلإَوبا لَنْ نوما عا الل أسست

 دكيوكر لاو وتلا جيوتمت نو هزم ةياخكلا,ى نتا ذ اون ميمتلاذ ناحالو ةأرل اذان صَل رقع ادافل اعلطزكلاو
 | |[ تل زمدإلا اواهمضاؤمف ل طر تمتو طر دااذلالارانمر نادم انهيت نيل ازا ذليل ا وعمذ

 ل سلا شسسسسسسسسسس  س ب سيسي ه- ههلبلبسسنيبس

 لغاز لم لعذر
 هدام مش اهرأ ا

 ا م ديت 2

 ١



<١ 

 وم يي -ع>-ج تيس سس تسشس ييييسسسسسا

 ات غطي
 عل | |ءانص دماعلا اذه ا بس نيانكعزإ طا عانق خت در

 باكئحاط|فديزادتو قوعسم نمل نادل طعنت لال ل العش ِلَصش

 ا ل

 دالفَسف سوال ]ضئيل الز اف مةيجاخ كدت والف داب بنلجتد
 اش ال ا للف تجمل ولع نيتعاوق جم ليل لاتعد صش اول دال سال ازمه جس اف
 عااد اعلنت ا:ةبسَوب كينصْوُم قا بلاها اثم كانادذابا اب كيمكاورنلافاؤبش لون تصوت وصفا عاد
 لسانا كاف ايتام
 انهدلق انهن انّضرالاهثاوهعل ااا لال الامل ننال ذلاد ا ما

 اًعاذو ار ارننَداسمسانلإذداكك لسد |ملاعت هللاتابد/قالادذ نائل ثيبدْوبل لع رج لفيطلل اوُهوىشْيم

 لما جل عشا تارا اريهطت مرهطو برام اصايل وي ]فج اين ماج سسو هنذاب هلداملا
 ااا دل اول ادت واط قات ندا زوو انو

 يتغادذ يأ !غالاو رطل اتلننوئك هن نوفمد مناتيغنذانا ان :رحاك وايل اذنك سكت هنكابصوا ام

 7 ايان كتوم اق َكنوحو كلش كاف[ فو ]مقل انغدكبقسإم كو كههزق كباب جام

 ميلا ذ نلوذا مع ةدترل ادذنكترل ناموا ننكر تل اذ نكت كال لعن كيناف «لاعب اميسلو كوك نان كلاما,
 هدورْغو ل مالا ضخبال ءرسمو ل بالامل: نرظتولذذ نا اية غلالا دغرظاض و لكتسيال امون ]بقسم ندد ذاماان

 هانلاءا منن ثَّنَعالن نَصْصا اذاتزانا اوصل اصر مَك سنعمل بانك ليرغاتتتل اف تكناكنكيذاثاا
 كبمساام ف دال كتاف َك توم كتوحنمكَكرمَسإ ماض نو حابشل ابك سفن ثّرحغآلذ كيسسااذاو
 الخ واد كا اطعمة 13الووبل لقتل اتت ناقذاباانم
 اًسنمارقف دا اًييطمن غال كار طب هذذانا اي كرائدَم كهتْجْل اع ارجع ا وكدذ ابا ايد تلغتشا
 سائارشيإ اريد سات اهات اوارظنب اش ناةلاجنلاوا سمو

 سابا عمن هيل انام فهم بول ملعب طر مكه مامي منِنؤْءلاحةمقلا موده اد نعلم

 ةقالهازم نوف عاطس ذاب بةلام اطعم تهبل اال امب تعال هنن نموت رخال ض مل نال ل هنع

 الد ارانب نول اوةيذوكجلعتوركسد ان ضنل ةّتحاانلج دقات اركلخداامَنوُلْوَعِضر الشان ءوقْلا

 داتلاهريلل انمى كاتادذالا اي نب اناوطص اداوم انكلوذ امل بوعي َن|نممظعءدان ]حش اقوم" اذان |: هلعنن

 اضن ازبار عزيزا خضم ناكلش ب ارخ ديْضدةس قا ثولاوؤتحل اوس لاباذ

 متناول 'واشىف و نمو ءاطع ام اذ امج طع ا زمول: نشو) امرصم هرحكرنيالو طخ طب سال عرذانيلشم عازل كاد ةماذن

 َتاويلَععقثن اذا وذ حتاكه شذ كرر مؤملا نا هدا اممم ايم داق ءاَهَمْعل اود انس نومي ارذابااي هاذ 7

 1 للكااداالاطتك انشا نانا[ لنا: باسر خاتون

 سام صانصِعَرَك ارظنانكلو ةئيطخما ارّكص ىلإ لمال يؤذن اناا ]مش دْسَعب هللادازا اذان هيلع مالا

 ةاماغنلا كانه هلمفملوقيفاطن رانا سؤ هين نقيئ بح وفعل ازمةشيخح انفك أ قشزم آلا
 نشف هنم تنام ةد ذاب هبي بل ابهتذد جل جولات اتذابل اي هنضن جوبا هل ضم وق فلازم ردح

 اول مومن مطعم نجلا اًموقل خت قانا تادذايا ايت اددَر نرد كك ناسْلربرحاككنيسبال ايفئلظنالو
 0 ا امس رظناذاسل انايصنلا ذي و |

 هنا دات ساحص 7

 ا بصصخصسعمتسنس-. دفق و 7-32 2 1س سمبل ل بسوي ميمي ندد يس مم سجل حج ل
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 ةنزمؤنمانز ذاب ل وميت لال لبا عيقرتكيث مرام انام لمان عرشت كنان ةولضل اف سد اسك ناذذابلا
 داتا ةلضلاخ نان هول مدازبابىدان كلمدب لحالها ةيلانألاَسم
 رمل ازحالا, دجال || نوبل ارهالا ةنملا كس اذلا توق ٍتيناهنولجب هيل موب ةتولال لب اهصال وطذاياإأ

 نانللاءراثلإ مة تج موصل اهربتآن الل او ةئيطخم اوت ةخدشل انربكآن الل انَتلاداغ ةؤلصلار اءاانر ايت

 دول مل هرتستعفربل دبل اتاوضدالاو انتل ابر تيدا نإ اخجمنل "نااار كان انما اوه ان داهج اور

 ١ الاتنانكم زج اَضد فران اذايبجانأكنالن الوش كح اذهل غينكلذل عزف هرج ف طخ داكن

 شواهد وانزال ةنجو نمل اون ايتام تحال هلت ذهن مالو كان لضف انااا
 وس ووو ب اهو جب

 ماكاتال الئضنااهقدادذاناهتدايبوحاْيَاهِح لازال حيزا مامافرتس هني ألن ن اظل وظينت
 ل تهتك ام ضناها هازل: لذ ةتوش ادا ٠
 تا نول نافذا لمن اذإ هَل اسوا َنيَلاَنإجورعل اه ءانلسل للسنمللانا

 أ ملت ثمك كليك ناءاطتسازغز ذاب بام اننوكميِناذلَتَرعََامَسَحتاكنإ
 أ نفل مجالات دراما كون دانا, ن ومثال كلو ىلا زوال العلن يطيح بلت
 ناولتز زارا معمل اموبهننا ائدل اذينفاخلذاوةقل ا مكي هلشخا انتل اذ تنم اذاف َنيتمإل عمجاالونيفوخ

 ةينلاموَتهيونز َِعرْضْمِلَدْملان اذا ايةيَلا منوم الن لونخّوءزئقحال انين, ::يعبس ]صك اكالْجَت

 | ةطوحمإ "ىلإ اهياهلعاكتف نس لع * هلا تادذاب.لرفغضاقعشن كو اامال وقف هيونذن مزن ئيف

 ادي اذاميك كظ ةنمبا لعمل تلم نان هبطغم لعوُمَدشا
 6 يي يمس و ل يعن نلاكلذانوكل نمش
 ا ىةنامالا ةنالا ءذض نم عنز ىشلا.انذابلاي تالا هلل بينتو ا ماوه هسضن يتازمزجامل انش ولاه شبان

 ا ذافضوم انج شادنعل دعت تاكاييتلاناول ديب ةهرتضنمنذلاوتذاباناعشاط لنواب عوشفلا
 هاله نماموهسإ درسا مالا اهفاننوملم ةنوملم ا نلادذاي اي ءانمزم يرش اه اكل اقسام باٍبذ
 توام ارةلاعت شامل احا مانتةماشلا موهتؤحاهيلارظنالواهيلار طيف اهي اهتلضايدل يملا
 ةرخال انحاء اهتجا' ل اناس اراك نع الان يامون ا لوو ىل انته كرابتشا تارذاثا |: كرما ان
 الواب مدل [ئئارْخم لطم قاب ىلل انائهْس لعب عايل ازيا ىلاثامالتلا هيلع مج نارذ انا ايداع اداه امتاف

 |ازلاذاتذإبا ب هلل أّس'دضجاذاو قرن كس غيشاؤااهنيىل ةجاحلال ليي جودي ل شخ كير دنع ك طيز لصف ظ

 ةيكحلاش البال ايدل لف سو ذاب انهن نيس ايَدلاَودَصنَر يملا ذود”

 (دمكاخانساد اًذادذاْبا!يماتلاراجلا الا اهنمايرخاداط ءاذدواط ءاذ اَسل بونيع رو مناسلاهبئطنامناق

 اكتر بار اثل اضل نعل اساثلاذ دهرا مطل وُسَرإْب كافف كمل علي ةناف هَضْممْسانا/َنلاََدهَذ

 جام امتَك كراش اناتذانااب فولاذ ةَتنََمَود ماي َمادَم لينرل وفيا دعس يزاواّيَتلا نين ل ضف
 لا اذان يفلان وحددت اة ني الفكي دعس لا دانكاذ لالالا مجال

 الجياع واذ داكوو نيم أمات اسا لا نال لهدا |
 | همالوساي كمل اهنم |ينبااذافاضصا وح اهفاراغانهغغل بوز ذ نيرا نيد نمر ايدل صذافرشلادأ
 | تولي مانيلا ءارتفركلوال ل ان تملا لإرسال انور زمئك ا ووكاذلا نونضاونل انت ضاخ انوا

 دعت 2 طمصس طفح جراح ناس كباب لس ططمم ا حي



 ا ل تر ير يب بيبي ل ل

 ؤ
 لئايل انتكدر انت ناو نازبالاو بولقلل ةلغشم اننل (تارذانا ب انيجافاناه هوتح ارا دنع اكو ل يبنو
 تاقىافكل لوجين َنزرل مب نا هو اْنبَر جم انبوعد نت قاد ذاب مارك اًمّسناَم فكل "اح امين اع

 هل اضوأ اوْديتانَلاةَرمالاذ ننال !اي: تل اف نيمار وطرذانا ايدول اول ال ةثك ضب نم وطب
 | زال اخزحر: ياا ضن انتا نضرب اداثد ءثاعٌّدواَو امش لماكاْنيتاواًطامْدءان«تاغ اذار د مان
 :13 نوئلبامل اكردا ام للجو َفْرعَو لاف فرخ! َفَرنارَذ أنا نوبل !,لاثلا انتل 0 ازا

 مهرثكأل انردكا نيمو لاشا ل وسوي تل اندحا هيمنهكرتال اًمصم غال انقر ان موبال قاوءاكلا

 ثقب كلذ ةمالعامف كلذ عساوت تاتا غنام ار اان نس لمن ار5 ثونلل
 ققارذأما ملون لق ثمل انتشال رول اد اذ نم اهلا دول اراذ ملا ةءانال! لانس ال وسر ان ٌناَع

 دذابا لك ال اكمل ذَح ةيئلكىف كل نكتلرذ اب اانرجا كلَ كوم كم او كتمان عر اكوا

 تارّذاب اي زنا هلل اور ادنعَوهزخاملل بكل ادنع ل ماجا ركذي | كتان كر دنع ىف هللا لال يمظ ب
 انم د َلعَو كناعس عج نولوقض هرخالا املا اروتلاذ ري فحم مثؤراطفدام هنغضزم ماي كتل
 تصارلد ناولَو كمون ىربا'مة شمل جيل سال اب نسل عجل ناكول :دبحن ناتلا ىعني ايدل ان دبع
 الو ُكيزَقَم برعم كلم نول ةرفد ماههَح يرطب واو ابو نمو وار عم و مجانج هنم تامر شمت اعلطم# َنلسعْنم

 ًالقرمضْرإَنايلخاناَسَراِب لوقنم التلا |بةيلع مسا اهرب وسب يوب َتَولوَمَ وقير كرا اتاري ل مون

 اميز. لضرالا اهل ثول ءانيلط دبل ةءامنف ا ءامتل انتثعلطا هن المها ءاسإ م ةْزْما ناولرذ ان !انروضت

 قعصل ابدل ف عل! دن هَل لهما اون تاول مضرال لنه امج اهرثسل يرد أهو ديلا ةلسلر محل | عض ١

 ةذائح كعساذ ارذابا اي نإرقل طمع ل اذهل اهنعوز انجي ادع كنوعرذفخادذاث |( مرايا لمح انو هيل ارظنيزم

 نالءاو اديان ار ضاذان هذا ىلا طهض اذا كد عادا دبا لءاد وم اكمل اهلل معكلذ

 امري رذا ياش شل هالات نرخ ذا شن م ناطكر قدام اره معز مل كلا تعجز عوض ازيا

 ' ا .راثل اي حممل اكل جل اق هالدذ | ايأ انالتوطان رود انو قوش كي فخ

 كومة ساكرإ] + كنت راذابا انه اين + :القغم نيد ةيقمق لكدانلا هوجن ايلا ضحك ب يقال ذا, ابالواجَحا

 مذا هلو نذل او اذ دش ازيا ذا بناحش 1ع لس ككل رضع ز تو ننونإ السفن نلنع كيان

 . هعضزول الجال ”الازرضاتل ثوان اذن تبان الغدت نتعا مذا ئيصْتلا يللا رمال دوش اعتةشاياغللملا

 "تارك اموزجم مؤ بات اذمل رن نادتس رم: اكاد ان للوكيل ل ف هش ارسل نك هشاولثدانخ ال انين وحش رموتسا

 0 ل امءاقتل امور ذاب ثالدَنْض انللذكك كاذاغ انتل ةسذ عفا زال و ككاذ امو

 ام اناساومتلا ارو طين لد لوو دل ديبلا عال صل سس اذادذ بنقض وركتا شعروا ظ
 اان اوعي 1111111 1 ] ] ] ] ]ز]ز] ] | ]| 1 اللامي

 تاس لل لوتس وهو مالح ةخماسولل ارمماممَموَوِل كلة دل إل نرشغت؛جو ءنووزآص

 اكرضرال ا ءازمذعقب ذو | جيل جزم اعراب |( نقب وتج]ئاميوُم ثغر :اهصا في فحز ةلجرودجاس اجو كتع '

 ةرالاعاقبوالاحاذرالو علي ص رم انيدذاب اي مثينعلب وامل ضلونل الذ مصاول طكموقروعن لد ف زم وريال

 01 ا اا هنود تر وان اص كاد كيل ثداخإن اً ايش ىذا

 >5ضرال|ى احا هُو انئَلَحَورَعَس |نادذانا اي اهنر امِبَعْضَملا اهل ناىرتوثحوشر ثوم! مف

 ب اهنضرالا لزيرلخ ةتفنم نماوب ااا مدون اهنا ةوتحن ضال و نحضر لرد اوما 1

 ةرالانرعتضا اهّول انامل اَنْلَو للان تامهلَوُم ون ةّمظعلا ةباكلاب مدت رح ركب وح كلذك

 رفيف ةضواذ نييملازاطاذ ادذ ا اًاَحاْبصَنيِيَر انام! فارم اج تلال !نارذاث) ادذابا اير اخشالا عفن َيهْذَو



 دذيجا نعوم ن1 : ل. ىراث امس هنانلو مسن 92100 ]+ يزدشإإامإؤ سر مافاد تذ[ ثم | شوتف

 اهوهلوا تلاش عزب تائيزمانتن يهمس نازل اءاكتمآلاهعب] بيرل نؤيرلو ءاقازم ذاب هلامج طعن ويب
 دانا! نّياشل اذلتاثل اكنيلفالا ذيواثل اذ ابا اناني قس تعبك نيش ارجاش اال الا ههاّضاط مب بش عما
 2 مالم بخ كوكل اون وكت زمر هالس او هون ميل سن نيخ ةدسول اود سول نرخ حاصل بلبلا
 نيدوييوج يمل ستوب بس ا ءايالوانمؤمالابحا ضال

 انكم كلبحوب الكل الوضغ كزاابلاب لوين يل راشا|ويظ ل ئاثلك نأ لشاب كل سر عشاذ
 نمتادناناابن الل رجلا لوطي قحائوثزم اداب إي ميلا لكت ثدجبن(منكوملارك ذاب ب كازا غابت

 انفع ل لع امتذان![طقل اناملك ماكاو هب نيلماملا نإتلا ةلمح ماكاو رام ات لذ ءاكآش لالا
 انفاجرشم اءادسول انت هل انمدا د زيدسل ان ازالتذانا م رامالو (ناعطاكو اًحاظ مالم نابع نكتالتذ انا !يهنانل

 | لاسم ةراغرحاو متبع اجا زتدذال [ةدص ةوالاملااطوطخت ةوطجلكة ند سات ةملكلاذدملا

 , 2 انت شانانذالااب كننآلا ةينتلا مون مولئالغل مفتول ناف اهف ثمان وغللا كرناو عانالو اهنن ىرتشلالو
 أهف 0ك كلل هيو كلل اءاله] نوهت ةجددد ع: كرعم نك لاذ املاجثمدام كعب

 هشااَرشاو اوطباز واوُرباصو اوريصا ةبالا هذ كزتاثى اذ لعتاذؤانا اين نافتبوهشع كنعوتو نانسجرشع

 سداغتاو يمول عابس نذل ارا اطياب نري
 مااا نوناينل اد انما لحنا لطت شل الوقيذ ذان ان طانرل ارككنم دجال ١ أذوالانخال اًةردكو نارازتكلا

 اًيرمهتعطوفمل ارسم هيركذ ةبوقجضرالا ل هاب ث دوا اذاءاشلواراوسالاب نوفل اودجانس ا.مئهبولقب

 دنامتهانشاعونملا,املا.نكرذابا ناعم لئاسو امثل ك ذو اصمه ءارق ةشلثآلاوغل سوو اس ولع اك ذاب

 نيل ازملجلا نوتيلا نانا! نيل ازمشالصتاماشانوتب ]نه لع]ش يكد وقتل (لم] بال ءاململاب
 نانلل ذ:اجرماهسلمنيازموهيرشمنيازموهعطمنيازرا ءض برش كيرشلا ةساغعزماقشاا هسفن بست قح
 ىتايكان وكي نا هريسزمد انا ند اتلا هطخدا نيام ]جوزعش ال اراك ليتك نيازم اسمن مذا ان ازح

 اطهر ع اورلركاطتالسدزعهضاد :موكمركاو هلا كد ركد كا هذا ] جور عش احلا ركحا ناذذابااب] رس اوسخ

 لاكي شاذ لوختل |نماكوخ هنبوقتيال نزل ارت زم]جوّرع هلل انوقتي نيل ازيقتملا نو ذاب اب اخوته شالا
 هدق عدول ازيد م صاتذاب اي نإ لل والتو همايصوهتولص كت ناو]سورعش اركد دّمخ ]حو زحهنلا عاظازم

 انوي سوار لم ةدابنازش تجود ززتش مراتب ريو هوا وتل
 7-0 ايلوامهامتلاؤ دهزل او عرول لها نارذالا اي عروبآلاَكل ذركعف دركعفياياثوال اكاونوكك حيت معو ايدل اك

 دلما زي عدد لاغ قاد ىلشلاذغ كلا امد كغ دض كك يتلى 'ءايرل نمرذاما اباَمح

 نوكتن اد ناوش امكن مازل اءوق نوكتن اكس نانا اي اثلاهبىداذي نو هبضسل الهجهب ة رباع
 تلا ن اولد ايامك لب ىفانب كنمَوثو [لجورعس لي خانم نكيرساتل اونغا نوكتن ا كل نلو هللاقتإفماّتل ا ءركآ
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 نمرفنبانإ اوزان نربي كتر اخت ءازو نمل كو هيض هلع كفنفكور ذر ضرالاو ناو لن ضو هبا

 ةِططر ردا كل كيرلؤشن كومعَب نااودهح هلو لح ازاولف ةيئلا موي ار اكوُه امرا ارح مف هلل اب نعنس اذ

 ,ططالاءاهناعالو ثاوصالا اه عضربال ل امد ادجا يمس زيك الود إي ئاد كن لج اب كف نبا! زم هباوث ن

 | هتان حومَم ارك :د2ذهال ضمد داك ْل ضي إو :منفكا يال ءناهباوذ خام لك

 | همويهو ه فتى ءانغشلمجألا ءاوهزمو اوم ىر عر ؤبال الجد َّقّزعو هئانئ ]حشا لوُمرذ أيام ]غلا

 | هلل الور ان لب كد َنهب]حورعش اك مغ نازك مل عاالاوزايا إش ولا دكو دي اكةزر كد دال نول ازمرْس كة د



 تايوتا ايبا لرش: زمانا اجلس ماسه
 نمةليلاشعو مويءادضل اش الوُسدانوُهاسو تاذغ هلل انا نب شن ونين غنت سادذاناااو بلسعلاعمنا ثيركلا عم جلاد

 [يفاؤهو زيه ناكن ان هاوهوةه ركل لشن اكل مالك قالو َجوْرَعَس ا تاضذ اي نرسانل وع اوُهع نم ةذدامتعنقا ظ
 رظن كلو كلاوم لاك وصمل ارظنيال ىلاعتو كر ايتها نادذابا ب لكترمل ناواو اًداقوىلالج هيد كاصوئخ دداكحا|

 يفر نعمل ان ”ا/ارهسصبال عيدانذانا اي هرداصملاراشاد انهض ىوتل | انهم ىوممل ارذابايركل عا اووكمولتىلا

 | بكتالكلاهلعتنار نحل اّمدذا يامل انا ةوعب وتل ؛ةلقد ل اهلكإ عىل اهتمَّش |ركذو هناهيسّس عض اوْلاوةدانعلا

 لاا لاهي قطنتامنخاؤنل اناهتنا لوسردايت اذ ةّح الخد دن يبأسور يزف نيبام كلم نرذانا اي نيلفاغل زم

 كيلعوانلا نكس طكاذ اذ دكساناَنل اسس ل ازئال كلنا متن لئيانتحالاداثل افمهرخانمدعرسانل يكبر مدزذائااب
 بكمل ىزأل ليؤتذانا اب ضرالاو ءانتل ازيبايةهجذ ىوهناهرر صقل للا ذ ةماكلاملكيلجرل نات ذاب

 هالو اي ثلمادبإةر نكن يهزرج ال ق دصل ا, كباعن بت مهزمر ذ اما اهل ل يومل لدول لو موسل ادب كوغبل
 1 اير نة زدنا كوز يورفلةةاسورالتساالالاثا ادعتم ب نكد ى ذل الحر أةيوابف

 تىاثااناهحاص انو فب وجهت دا طوف هلل امل طموض زي لويل نال ل ياو ثنا ياك اذرلوههن الود اب تلق ظ
 | كاغا كرككل مهينفلا امد هل الواب كتهمد ةمرحكرل ام ةمرحو هلباوص ائذ/ ههلكاورتكهل انتو ثوض ظل اا |

 ربلاْعَركتاذاوهشتغ ارفف هفوُم اب هيكذاذاتأتا دعالاةهيركديىذنلاكاذهف ناكنافدت الود اب كفوكيامع |

 ١ م ,اسلاهوخاه دنع بيتغاز راب اب راثل نمشي نامت للعام ناكة بضل |اسل اهيخ/ن بدن ةتذإباا هتمبهنوم

 300 .خالاوايتلا فيد نمر عيطت نود ل عامان دل اذ حتر ا عضد هرصنخ هوان عيل تن وش و

 ذي ةراكرمر ذاب اي ةزخالا ذل جوزعمش لاذع م جر سنال مقل ا حاصر ذاب يماثل الاف نانقل ا اموئلتن انه ةنحيا

 ١ ةمشجل الع نتجاو كل غذتجاف ةنايخ كيخانس ءاشغاو ةناانمالا رس اجل ادذانااثرانلا ةنيناسل و ذوُهفاننتلاذ نيناسلف

 دهنيب اكاد عالانمؤيز بع ]ف غيجر جاو ن شالا نيمودذ ةعمج املا ةعمج ا زمن عادل ل مال اغا ضعتذانا ا

 كاهتايزإبا ابن يلامس للملا قا: كايا نإ فدك انااا! اهطصب تحن نط |عاوكرتا ل ايف ءاش هبخازمب

 تمت لعرب ابهبىلداداتل ان اكديال اجا ماهف نان يفالكدأزاةنلث يق الفالعا نبال كتادن ,ايازع |
 كلل بوتن ااا ةحل اغاني كس ةذ ل اش هبلق فد ثان ذا! الوعد دعم اما لاجل!
 دوت فكل اك لذة ربل هفزجإ مدل ابق عوموس تاع اند دو ىنحل ايا رع َق اش الوسر لسد لاه

 ناىرتالث ل املارظنتو عمخملاهزو ايت دّنحلا كرتنن ل يكلازكك ركل ا,كل خيل ل امئهسلا انشط بول انراغههحا لاف

 كوس اثدحابكل نمو لهذا حر لاذ نوركتس ار اشل الخ رمت كاتذ ابان كمر كهمدالو كمضركه نضر عادحا

 هيائنمكل نمر تف هءاضر لح نمز انا ان نيكال رمل اسؤتعل لبلد د اخ ليكوو نوع لرس دل نمت لاذ مدا ا

 حانجالو ه ضان فانصنأ ىلإُم ملا ةدزاتذابا ابيل موي هيل الحرس ارظنبالوالايخ هبوبرحْر مذ اما ان قوسل ازم

 اصيل ناكن مذاب اريكل زائر دّمن ههجورفعو هلغ فصخو هلدذ عفد ندا اذ هيصكندو هنيبارق هيلع

 مانطلاناول ميته هب نو ننيو ميل اذ نوئدلوب تمار سان نوكيسدذابا اي داحلا لل اذ كيلو اه دار بلبل |
 ويعد لجوزعس اعضاون هيلعد ليقبومو لا لرسل كرت نمدذ انا ان ىتماب] ش كئلوالوقل اد نوح دميد بيسلاو
 دكه مضل |لهاطل اخو ةنكسلااو ذر |لهارحرو ةيَعيغ هعجك ام قفناو ةنكسوغ ىف هنن لذاو ةصقش
 نما ضفل اوغناو هملعي] عزل لوط مج سانل زعبل زعو هنينالاع نحو رتريزنس نيل صل وم تاريخ كشلداذ

 دهكرذاب اياك نليف زول ارججالن ال ايتل نمّويفصلا تماثل ان مزشلرسبلاوذابا ايمو م !ضغل اعاساورل ان

 ياء دع ار ةااخاف

 لاقرب ا :

 ظ
 ظ



 بجد راح اعان مدح لاجرجلا وهو اسو.ل اةديلم مال صدم لوس لم اموبكظدد شل جيرذوبا
 | قاتلااهفدواَسلاىوتماش الوداد اقف هبل نعل مثانهملرت نانمكر لاثش الورد ان هيت ام تل يت دجسللت
 | هلك داهم مشا ناميالالاىلاطتش ا انجيل اهالى اش الوسدابكلقرثكأ »ال نسر لغا ءانيزض عوصوريخلاو
 تشيد هنانل نمنوا ثمل اراه ءلاه )ضف ان ءنمؤل لناو تفاقم هتسحا لانثانانم الكان ينسول لاش الونسو اي كلف
 تول الوط ل اهل ضف واصل اطلا ناقل بلل لفوجلا«لضفالبلل لعاو تان هوتلإريف نهلة لضفا نظلعاد
 قادت كلذ نام ضاشادنعو ىزك يذل ممول مف كس فر يقف ىلإ طم عدهج لات فا ةخدصل لك اناملت

 70 أ زاباتاننممدّيي اك اج تم طضاداج اقام كاؤامادنم اهون :اهالغالاثلضنا دكا
 طللانللملا اهبااهقكال هاء اكل ارت لبا مهرب نسم كن اكان شال وسراب كلقل ختيركلا هبال م ظعاشا باعه

 | ركييضانو هةيراهز حان ص اند اغاسل نوك<ناهلّمع طابولغمىكيرل ايلَماَمل | لعد ل اثما اهفن اكد

 | ]تامل طر برعشلادمعطل ازملالحئ ازمه نجاح اهيفولخيض اس وراد مف ئف هن اهف ب ساحب ةماسد هللا عض غل اهنا

 ( هناجطعالقم هناي زبايصبنوكم نإ ]هامل اطد ميغ :نلد ا شاغل هَممواد ال درزن كثذالا انعاط نوكنألن ١

 ١ ديفا زان هىسون مهر اطض ف ناغا قاتلا وش الوساب كقزبر) خام بانل نعيا هب هيل زثشب

 | النالاءذ فكتب اذ طن عب اَومَخَءْخااَءاِحَلاَةوحا توون اء لض ٍةدمنإ كويت مظَنَمتذ اا ايأقا لاف

 كرا لمن هلك مارسار نان هد لجومَب كسول اًههصوا شال وئسراب كفوو مو مهزب ل ةحص والا رصصل اوف ميدالا

 أ لة ىفدزُّسا) سراب ظضرالاف كلدوفووائتلاذ كإاكد زن امل حتزعش )5و نإرقلا وال :كيلع لا قد هله
 نوعو دنع ناله لل ءدرطم ةنافرججزمالا لمّصلاب كيلعل اف دز هش الوُسرابَك بوما ةّيابهر هتئانداهحنابكَلَع

 لوئسران كقمحول ادوجره نيو للقل انيمي هتان كول اةثكو ك ايا ىف دز لل الور اب كلف كندر م! عدال
 هلل لوُسراي كلك لع هلل! .نعن ىز ةزنالاد د جا هتاف كات وف ثءىلارظنمالو كالت وم نىلارظنا ل اف دلل
 كلفن اكن او يحن للام ىف دز تنال ونسراي كام سل اييركا نيكانمل لبحاو كونعطق ناو كسار ]صل افا دن

 | | ضيزم نر رمال رعتلا جريل ذاب اي لاف فد ذهل الوثسراب تف ال ة.«ول نلف فنحتال ل اف دز هش الود,

 هسرأ ' هب وف لاكي انفمنهلَح دعه فن مزه ائرماشلازءفرعب نا اب لجرل بوكت قانايف مولع دحام
 ظ يلع دَظعمامأو قلطما صب هالنكلاكعروالو وينال غعالة ذاب ابلاثد
 ْ | اضارَع امة شخوانانلخد لاف دوس نيش ادب عاطاذد تف ىف وتس نإ ى ذل دال لجلا

 | نللل ءاملإ الاهشا ة يدا ذنانفذ كيلو ةديئش اانا القومي ش انوا

 | | تولازلال] م هلاؤهيلعشإ] سش الور لامن مديئدشلا حاجلا» دنيز عزجوتولا الو راباليتلاق دوو
 1 اا اميجيوا م ب وسو اه اراك ث إلا ا و

 نجاد اورصامطرمل اَنْ كلو «لباسج يجي موج انكر باسل افون ىل اهتمش انوش دوعسم أ اء نورباّصلا

 زيك انا اممم ماوي ]تمي بالو ةنجب اولخد من ارتحماملا نها لوي ص اجمل

 لاتئاشلازفلا لوسواباذلف راسلونا ننال اوم زهريند عجب نووي
 دوعسمءاءابخا و هس دوب ب وو وسو وعام دعا و

 و | | دئضااداخالادىوتناو يدل اورابتمال وريال او لدملاونبللا ارك او هنيكتلا ور انو او وشتم يلع
 مع !مولالعدرعل :قيعالماتنداشسو ةداهتلا ةمااوركحلاف لذملاوةناثالا ءائانشاف ناو شاغلا

١ 
 | زج هداماكرمتناكتناءاهتد دال فان ولطملا ةوعجونعوتل كاشيوكت غم اهمضس انتل ىتاناشسارل إل

 ..تنارمل
 رار ١١ ويح بح ا

 تاهاءبمع



 اذ "لان اواوفواددص اماذاواوق دصاول اما ذاوأوأ دماويكحاذاو ا“ ”شاوطعأ اذاواو 0

 اجنبي[ ضناها اا ورشمتس انتحل ذارؤنختسا |
 لاقف ةمالعز كلل لهفرش الود [ليتفوسفناو حئتد لبلشل اق عقواذارونلاّنان هك موبلَعَوهف السل ظ دش كيرا دوواشل م لؤ نا ون فلا ونس نبا اة اؤمن

 |صقانل لف دم فض نون الون ثول داذطعتسال اددْولخ اراد ىلا نانالاقكرشل ادار ع الامن كافر

 | دافعد هل راد اهنا ان:نللف دضن ارك ولَْرَح[َبار كوبل ىلاطتش انودوط كون اهمال اهكبو افلم
 دينهم اننّدلا هوم[ اوملَعإ لات شلل مايد طماط: سال وحان ا! |ةعال نزعجي هلو اذالزم

 انزااتزب توتا نزول هقاوبوم وول ىلاذتش ال امو اينتل اذ دز لاوس يبصر ءانتاؤ ل امتهطال يِنَح الط زل فداماطخاد وكت 20[ ين لايزال نايل كال او لانة طا كويزات
 سياتل ذلك ماهي الا تزككت الآ ىلا هلا لرضوطكزا هتوقعا عش ذ]تفال شم اثغل|ثاداذاو نيحتاّصل اراه ابجب]مفالَسمرَعمل اثماراذ اوسومائ د هزل زكي ويعف

3 

 انوي دارو اءوعدَمايومدَساهلَسمَهج كانَلَميم يَ ان نع ةلجاَ ذنب نايل وق هَ: يااا ة ويلا اما كل ذك اد اخفدَنوكان اسماه ول
 دجال اتش اود وعسنإاب ثايِصل اه لع تام اين اذ دم نمو ثانوي نول رت نمو ٠ ف النانلاناخ نمد كاف عداسة تمن اا تانش ار موطن ااركتس هسا نم ئاميس
 كاديمزك 52111000 اَدِمْنل اَيمءرطتمل ارطانَص !وَنمَنلاَو ءانتلاكي 0

 ْ هسا ناكفيصاال لاذ اذاووسا الل افريل اذا ناك اماط نيالا ةنس فلاش اع ةنامن لن حوؤراب كان

 كوشلاهسايلويعشلا هماغط ناكضرالافمنا ةفيلخ مالا تلال دئاهماب كاتب ثكشن ناورمعتشل اهماغطهدلا |

 | هسابلن اكمال تل ءالعزمتل اايلغمه لعاب كأن, كنش ناوريصب تج]ضنارثاث لازبالن هقنعزلا ليث شييللاهتجاذا |
 ْ كتلط|ك نأ كئش ناووثلا قرد لكابن اكول ا هسا ن اكمل عوكرماب كأن: ثثش ناوريعشل امنماعطو نول

 ةسوبلا يل جامو ىالجد بادو نوصل اسال نوخ اعدانش د عوجيااذ الوب ناكل وهنا امهيلجر برم
 سكسبلووصاو شل نيو دبا ماعنالا قشوحول كابات ضرالا لوٍمونايَر د ىتهكاذ نرسمل ا فرانس اتش اذ

 امنودّهزبو سارغصا منه صيوههارضخبا ٠م نوئضغب ممازط لكوحشمنبإ اب يي غادح ل ضالارجد لجعرشلو
 ادع ولْسلا هيل مهزرال لاو اوكار نايا سل اهيل حول ل شن هبات كع ف مولع اوال ةدشادهذا

 ىولايال انو املك سوس الكت مالتسلا هيلجوسؤل ل امونة انَمجانادداطل ل نوار
 كلب بويع لسملا هيلمون ميلي اناس يانا اواي ءارقو مل تل لع

155 100 
 موبار هدب اخي طا مقوخانل كل لكننا غانمين نإ ءاذ نوعان
 المواهب وضقو ءاذهشلاو نيل وجو اطق طال ان موسسه مب ]خ اون ة بس هند |
 اهوكالل ادب هش ايماني ذ ناندهرل ا, كيلعف لالا كرتنلق تاو هز كو نار اثل اوطسوزما ام توسل

 ٌباوذلا نوكريو اهناولاو مامطل للا ن ولك ماو لعد عيّن ابس ونت زب اير اي كيل[ سيد ههجئوبكيلع |
 ناهتاخاؤ ةنالاةطاوت خانم ةربازجلا كلم [ءزل شنت ءانشلا جنح اهجيوزل ةملاةنينب نويبع أ

 ثاورنلا 2 نوطقم تامثعلز عنود قاز ام ابا توكوان ناوهشل اوكار تايمكلاب نويعال ناوهتلاب نويراش

 اذه ؤظنلا لش مرلشو طنب انَعَنوْيكوبَف ناوهتلاهعبوءواَصلاوماَم لفلم دز فا لات انوي |
 تك 00 ل



 تاندوم ناناهلاَش ليزا لم ما نإفلا نورا ءاؤتل || بالا ءانمل اعاد ةبكحن امه مالماهصطبد ةنح
 دؤصتلا وبشار ونازل رع دايز اقوا ا ضنا ورم
 اسواره جددا تسانإ تونا ابدل متم كنيل داس تفي
 | لها ز] ار نوم ىلا ناز مرفت ذ الاف نومي اوشا اوقتان نا شط ةكلب اذان تويم
 ا مر لاليئازب ىهتشا اكد نب هلا اوم هن لمج قفانمالاو اموت مالم لولا هيلو هين لقوم

 |( | دمزا'نمهرظدومسزباإ مانمالا رحال اال ةوزل مجان لاو ايفر اع دنا بؤوو
 ٠ | اكتم النومسي دوعن ميل اوم نم يفلاوراوكمالا اك اسس كنلواءهنوطيوهه تورت امنا رماد لا مهؤرش

 1 | .مهبولتو مشتلال داسجاوسزبااي نوم اونا ميني وتغأ ا نَولعوب اوناكانيف ءاجمنيبسملانعتم ناسف

 أ اتتالنركباذعاز ”نانيلانلذ كررإزضء ءايذلل فوطخأدب كا غدوعسسو ابيرغ أ بم مالسالا دوعسنب اي عنطمتال

 | دوتومدركلادا نول ايد ركتوع سم ن نولي وركتنسب نوني من افيدامضرماوذوهتنالو هن جاومستلالور عد ان

 | ماطلو لول اكتر ني اوك |[! لومي لاقت هلا ان هني ليخادح ان الف هنمان الماوس كلو رك غو
 | ١ الولاة دول اشكر لوقا انورظنااونس زيدل اقفال ادنوتفانل اهل وي موي لويد دينكم جفرإف
 | |[ عكار اعجز هيتس ةنل ميلف وغسل سولو مران اكو اماوُرَمْكْس ذل انمالم هين ورك
 | نكلو لوق ل[ لونا دكني رمل ىل اهتم اقو ةزخالا دايمن اف باح ا ءوكسو هنن لسفخديبلسو نتا
 | 1 ٌتالاَهرعاَذ نر ضزد» ءاخدالا نومطقيوم اطل السك قثح از لمان وهظي ن دلوع سن بلاي نو نما

 | | ةنللا ل ككلوإ اضرآلاذ نود ِبميوَلصْوبَنأِهيْمهِلَمأ ا َنوُعْطْمِبَوَِاْنِس دعت مشل ؟ء َنوْضْعَب نذل الات

 ' | هنت لعن هتيزب ابارانس ]عدا كام ولعل غيرو اولخز دل اثم ىلاذت هتان وقيرادلا نول
 يديكم يو ا وج نا وسيم مس

 | اًميهاَولَحر] كامزو اددومني ل يدم محبو مهم دخاي مهاب نمومنعاتاو لدا ولشد شا جهدا

 اياد مو طنا تسد نوجيااف انما طم

 | زهتهو هش ولطف هَل امم اهضاوَمل ذآ علا وقويه دوم الدم ولج مشن انكار مان

 ْ از لتر انما ]ازا ديم اوم اوذادااملكطمل ازمزعم دات
 | طيس ا الو ءالملا مول جالدوعكمزااب غرم هاند انوع ان اشو ىجاؤنسوونتس عوب ولم مانا نوعي
 ١ 0 اناس انما َءوج اننا سلات شال اهءاثلا امهوفسلاكو قرطلا مهدددلالو تاوسألا

 | منايا دوعسن اي بيض هرقل نواه زال رول نهار بقتال

 اهزاتخد* ةدذ مع ره ,هن زف خرب وشب ىلا رطايندش تالا نط ءالد اناشلو لاذلاو.'ةضغبلاو ةداثسلا

 200 ايقنالل ةجي لاف ك كسب اء هشاوسر ايا اور اكبل انككِولَسَودلاو هياعهشن ]ص ش انوسر اكمل

 كاداغَتلا رج ورع دوب ءاهقفل اخس برق ناكم نما ءد خاو توضالفاوعذْذاعَرْولَ

 راكان نَنَل طر انئلاووف لا َممداَسل از, فسالاكرّيل اف ناكو هيلعمللا مك بجوتسا اهتنيذوايئَنلَِح

 هتيالع ملل مزاهني زد اين دلل نقلا عت نموطسمزل اب نيد اخت لأسبوع اال انتا
 و هكون عزنا هبدمريةممسو ءايد ولعل تم نما ههنا ايدها شح هاب ايراد لهل ران موحش اي
 هَنَرَءاَفلحَ َناكْرْمَو ىلاغتههاذ ةدم دن ننال وود معزا شار عددنا

 هشاتالداذّرل او ءانمتال انلناوخاو ازال اوال جر كلف دومكم ناب اصامَرَءَداس ناو اهباص الجمل

 ايد 00 ع

 -- ع -
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 اطياب
 0 الجز عم« "كعمل ا وعسزبأ د نتركال , او نيل اولاوأأ

 6 اوى للاخ ياخذها ينن كيلع 0 بالزيت

 .ءممسو#

 د 0 ا
 لو هنا ُهَنْوَلحلاَو قلاع متلو مازال اداهتيز داهتاوهشو اهتاثلو انتل اد ذحا دوعناابْرْوَمْلا هبا

 ا اوفا نو ولاقت نتناداعالا

| 
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 : 07 مكالادب

 ا قرط طانشلا
 و كحال صن رع اكو هلداب نر نال وعسر زبيد اعل اير هضم اَوْساَنمَن اوَضِرَو رهط َجاوَداَد اين اخ نضام

 ذر تاكو اهفارابتعاو لانا درمان يا تافه اراك ثول ذادئطسيزلا يكد ابعد ربو

 ال الميل انا اك لوقي هللا تان الاّصل اول || لعل بم عما كيم اعل كرت لعل لي هيه نان

 ةممقلا ميرنا ذ اال انانزئاكك ل ذججاد هرعت الوان ترقحت الدوعس باب نول لال غون بسك يقتل

 0 دانة مز انام دلي مل اننا ونبامدداح نبع سمي
 0 انس نإ انياب

 ا 0 0 مكاو

 | ةابلوم مثول اودوعسمزب ايات اكول الوش ىلاختهشلات ان نانسي او نطل ادعت الد نابنبل انرجالم

 0 ص يوما نا

 00 رس ]لن انول رغد تلا .طانه قحبه نم لالا شل د
 كاكا دل اق 23 ا أوسط اييَلا وح اما اوضر تولت اكمهَتِْمَيلارَع هي 3

سا ةزخالا كذو ىركذ نعد نمدوعسمر
 ا 5,5 ا ايست بلاَرِعْمُهتو و. 3 زم ب الي

 شا هب د اطيل هسة المبكي تيب اما ةقاااتا
 نبا ايكو ان[ انبوب وكم 3ك :اوعايضتْمَوُمْدَك 6 انت فانا 0

 و نويل 0 ل امتهش الؤقي هئماركس شاول باوعتل اركسك كس ةئيظفلن ام ةئيطخ اركسر دحاوطسم

 كلما تلاد ااَيرُجاَنِصْصايلعامَ نول ب اموت اهَةَيَذ صراعا انَلَعَحَنا لوم 5

 ١ ا اباكىفكلذ قيدضتداهل بصواهجاو الط منوملع هذ منوملم 0
 ةناّصل اخ ناكاماللا هذان مز قبالال اصل احتج )ءانألع كعاذاوط نب ابها كِل ابك لوقو ملكات

 َ يس يح بح ار ل
2 

 هلال رَعْرحَوْر قتل ىلاعت هال مهلك اذط نعل وتسم كنافاهنعربّصل اناغن مزلاداهبيطد نلوم ددابد

 ديت كال ازلع لماذا اون ونحزولرالاَتاَاطَصْل لمة لونيىلانتنا اناط ودان

 هولا انلاءاح دماذادوعسمنل ذولي كك لومي هناماباوثهئم كل لوح لاذ هني يف كلم

 الاملاح داب الم كل م تادلبلا .وقتوز اهنلا ظ

 موتر هلالوقين اندينوتسلا سحمان الاوان اشلاز تكا حسن :/ملااَدعمَلَو ِباَملَنسِةَدائعَمَعَِع

 0 اخت الو نّنل !نتالدوعسنلاب مالا ريض أدلت كلذ قئئاصو متت الوقمو ئائسح ارم

 ,تااذالسلانافرتع دب ةنسيزتش نالوا[ نال نيلي هباكى لوي لاتنام ارامل

١ 



 ١ (نكرالفدوعسي طرح مدناجدشسو» نانال اوي لد رفد مامن ومما كتل امن شالا اهبرع امدذ مقحم

 رك ل ىلا تا ةويفؤنبم لج : انجرح اهنا قاخلباهزعاهقراهتف لخالد انتل ل

 هسا امكتال نما ذل لراهضاد دود اًداَعَو لوقب ىل امتنا تافاوضم نينا ةرابجب ا كولملاك نضال انهنلإكذ

 - لاب ايدنل ان كامموطودلابكنكان ثلا لت ظات اذا كوأافص ةيالعو بل اعيان نوفر ظنا دوعن
 وطالبة تحال اذ وطالا ذلك وح نؤكلام لوف هنغد اوبل ل ادرلادةيالاعل ازعل ونا

 0 سس يوي يع معمل حس ل

 الزل ملئ[ ننعو مناع ازعوبينلخنمد مذنب ةيكهتتنال ربلب از علو طالع هون عاهد ل ءْكاَن مَا
 المك امن! زكانالن ])1ش'ه 7 ل

١ 

 و وف كلميم لع جاو كنون مهن مكتمل لوقمىل اهنا الهلع[ صسال مز مزن

ِ 

 ركبساَياِنَدْلا وَ ركبت ئالول واناشيد لازنال ذل انثدكلعر | |

 نيش قالت نان هبدماقمتاخزلو لوقيملانتلااناشتلاو لامازمم اي الد وعسمزلاب ذاب

 زول نيا ةوصل اءاوْوْطْنَساَماَمهباكى لوب ىلاطت هللا تام ناوهلاو نانا“ رحال نلعانتلا|

 اماواك دنع ههش لام ىف ادحأ: اننوعتال دوعسنلاب هس ناكامالا اهفام نوئلمل او ةنوسلملا امنّدل | اوس

 تير دلالات نال لايبانانلا ودون َرمأَشا ناوي ىلاطت شا تافاهبلم كنا
 | | لافبالوة نم ناك اول داك داؤفلاةرصبل اعمل انام هب كرئيس تيس لوتس حل انها نافمنب ادع
 | |[قرهرلالاِل وكم ام دس (م'َتلَِرَعَوْنْمْلارَحِن ايم لَولَيْذ ال اقوَتْواَأ .اومهتداهت كتم |

 تملا ١ | ضرالا ماو مانو لوفي ىلاطت هسا ناف قزرالمهالدوعسنلاب ِشيْرَوْلاِلحْمِهَلبقاركدْل اكو َُْع | ظ

 جيس ما || | ماتم“ رشات اذ نشا الفوتباش اتاني ناقد ندا لاغداهغذر طق ظ
 1-0 و نيني سما ؟نئاب لق سرعه
 | | ءااوءْولَصلاماماوس ]كتم ريالا رز انشاد نا دز
 | ل ةرخالا اختل فك اذوسراب قاد كن لو ابدومكنيال انذاسكبالاَك ولأ هْمْنَتناَببَن موكا
 | | 1انتسالوتياجللا ةرال اء نهفركا شاوشاالا هل المس اوش اَنْ لومتنانللذ وس كة زعكلن انجين
 9 ظ اليم مل مجان كيل ءالهساو كيب هتوصباارطؤمشنبابولف نيف يفرضون

 ا

 كلف ءهّتافاهمح فت ماالاذا الب كلكت اذاونمكيزلاب قاب ادنعامو دفن كددعان لوتيتنال ة الا راجت
 معَدكَساَلُو بند ادسمهنيد صَمْت ساو أب اسول اذ اًحداّمل رمش لضْعَد ةريطااانااللوتي لام

 تاني أصل لح او اسندر عاَسْرَمل آنت [ركئاَنَسْسي د 31خلاغتشالوقبرتانَنيو داس اهنا

 هاماَيَد !َمَمَككْراَ 6 وسداد اتش نا ءاماعل لحامل اعاإعردَملا لدا

 تمشزاو نيعةةرط هاك مق ناد مادوم ناار َكدلْواَرْسحَو ناضل اوءاَدهَتناَءَنيَدَصلآَو َنيَبل انس

 دوعن َنْوَميَدَصل اره علو ِلسْرَو مش اماما اَو لات شالوقيرانل ب ثقرحاوا:.لصو انسطقواراثنلا |
 لو انشا تانية .ورتعاطب نولعبور نولي و هنو هترذوتبسلو هللا ندرك مّن َنْلا ممومسا

 كيرتانا: هش ا كج طعن رالختال دوم كمزلاو هو نو وتلاوة عهد نورنا عع و بْصاَو
 رخال ننام ونكت لوك

 اب اسناست الانفعال الهم نوراقول اوةنكتنابك دلع موس سناك ص ادع دالوقسوناعَاذاعاَذلا

 اذا انتشال اجيبك مص ملص اة دانصارهطم
 ركن هبل نون َنوَبديَيَدْلاَو ةامالَساول امَنولمايامهطاْشا أَو اوهرضرال ل عَن يلام ثيم



 الصيعر اننا َرذدانجاةذارمانل كم انتم تولوقب نيل اوامر رسوم ارم ذار اكسب تول ويارا
 | لوَقباًمافْمَوأَسُم تش اهنا اَمالَسَودَيَح اه َنْوملَبءاوُرََص انمةَموعل كوري كاعد اًمامَنَعسل

 | تولع فاكر نيلسون لا توعشا خمسا توات انتا ظ
 | تلاوامكلذءارد تبان مولعه ين امانككمانمأ اذا نولطف منهجي ميلاد |

 لا تفراول اذ كدتو )نون نيلسون اهرامات م
 نيت ابل نول انيمى تا اهتهلا لقي داخلك
 ةنغلا الغ ال  ومكسنلاعكق دووم مَتددنِم فاطم اَقَحَسوْوْل كلو لوف ىلا

 قبس انمالا ونال اتعامل وقي حلاها تان الا جيخ ملاذ لوختتل العدل دلو كام اع

 نيالا مم َكبَننِعْرِحْ اال نايا لوي ىلانتش اان انتل ملا لكزب كيا مل
 مضانونتِلرتانلاَتومأنآىلانهشالوقب هنعلذاطوهد عرمان وحلا لسا اعده من وكل دوم
 امام َكَهنََو هذي ننلكتو ممالك ىلا تهل قاف كنان طفح كبلع دسم

 دزحاوقس نيبو اثالو وقبل اضن رل[1.: موت لوقي ىلاذتدثلا تاق ارمتلاب كايلع دعس ناي نوكيا

 ناني مل كل طنا ياض وقبلات هان تالا هيد مضنو نايل هيون وي
 هناذ هارت ك دول نان ءارتكناكب يخل م ملاعت ظل رثخاوخ كونا نيس اان قكواهماتنآل درع نمو اش نإ

 اللافض ادوعكنزإب دولا[ كلذ مئاسبطؤلخم ابنَ لَنا انتا لويد دل
 رن بالعلامملح لري ناداذاع يف ثنا ةدلع لص | عه ليضغتو كان كتنكاذاؤمههحراةمالا عما كغم

 كنف نيرهلتن اكل يادوعسمن ا توماس اهلا يل الهبل كبت ناحل اهتدطالوقي كوكو ج خلل
 اهتعالأة شاي انشالوفيبتنلا عفان عزعم كتد نيو كنيبانيناونييدالاعضارتلاو موشن

 ظ يتوق اؤواونيلانتغ الؤقب مسنة لع تنججاثل عدني زمول دوس نددت

 | انآنغنستولاكافؤكتالعلوقيد الج ]ةنانلعو رون يوينبالعمتناد كآياو لقسم لسع عاذا مك

 | عدا حاو كسغن ناش ططصناو ابا ةبذكت يوزر الق دّدصلابتايلع دوعن ناتج
 ذيل[ ايش تالقي ىلامتششا تافه مااترماتل وا اتل اكمال كب صراخالا ل! ءاثلا

 ظ ياكل

 | تقال باظعاوم كم تهون ولاَ انفرعطبَسل اذ ان
 هيو وسحل هانم انها ليز ةهزم تاظسل دمار اكرهترمانل و "هي حض لن واس
 | داهلاتثرجارل للاآطلا ةطبخ نان اعوقتركيسو وتو هباصاوموب مل إَع نيتسّول اما ناكل شما

 ا لافاوولخناءاييلادرط ةياوككَو ولانه هباوجئاّصل هاذ لل اوك اواناب وام ىلا اوشة سائدا

 ديالو ردانب ونام اهنمىجربالن هالات مفتو كاسل اعوان ا)نزتاهتاغاؤت تداقل لها اون
 ْ اهنم ثاوه ام ىر

 | ىقتنهولاو فمشضلاملا اف ءاعبلاو ناب وثساهرورعض ءانغىلااهسءابلاوءاتل باهنمءاابل از صورظنئف

 ٍبشلاغ لبا ذا حعدتل وعرف ضطنيد ىلا اهتووتياهترق بيطاههرش ب ماها ئمناوااؤرّبعا ةذحو
 ْ هللاَتاكَو حيل دمام ىلامتث الفا [نضصان قتلا اسقرغتو قول نحت عبد ثجاط هنابت ىوتساو هنا

 | نيعلاطاعنتلا نوتل اورتن طعداتلا (ن يسير ختي اسألة كيب امورك انتا ذاورظنااهشعميرعلَع

 | عل !اكحاز عر انكل الا ناكرشل لفظ اوهفلانعويرل لاو لول تولهتكلو) ءايعالازمَهاموغل اةأثعل اولهم

 | دبقيازعدباطصاضمئيزنلو نك ديل اتم |ككاةدارطد تر ذخد علا ةوضنذعي الايض ذاق

 | ةطسملاجخمؤتكاال ل اذه كيسانانأطتع جز كاشفال املا ملال لع نيس ىلع اذ يشل اء |

 | لبان اندجبامامالتلالةن نموا هين ابكت املازعما لا جوبخي التل ليسو لس! امك هل سون |

 أ

- 

 ل ل ب ب |يب--يسيبليب بسبب لل



 يانا 0-ما

 2 ةدارلا 9

 دلو عالس ص كافنرثانت كاننل ثاكهمانم هم كل امئادك دمي ]م لم ار اسوم كلبة ل هازل ناكدت لاث

 هل ث جاف سا ةبضعم هيهلعلجراشاو ث قش جدمف هللا ض اظب هني لحد[ |نيلجر دال عماج كا
 ١ 0 وسو وج بيو حرا
 ظ قفا ةشل ذل اذارهمترل امنت لاصياهرمَتل مدار ةقشل ادن اكره اع التس كر هش اعل درغالا
 ملم بوميكو ةفشالو هن بالى اهددابلا ةمشغل ا انتل ذل موصل انامل اذ ةراهتلاذ ل اءننوه ىادر شبعا

 لاةضرطانس نمل هكزعة ل علا اك ثيثى دي يورو يملا

 دهجن او ايا هبُضل نكيرل ان هيزجيو هنوغيل نكمول اثم نيل اد لم دسباظرماّعن

 ركل انتل از مدان امان عدد كل ذنم هب كلاين كافس كيلو لوقو اكسو
 ْ فضلا نراطزومثن وم دو )تلاددولطم اخف: كيدا دورس ومقتالم نخب سلم

 للان ومدكب اه طخ ةبطخ قل ثلا هيلحنينمؤلاب هانا تجزع از عزاب العب نزع
 ميويشالت ع عرول |نمزرح|لمعمالو ىوتغل از بزع أ مكالو مال ثمال ازمه لخ اغا بارما اهتبا 2 اههَيلَعشا

 | نانذالامالوبضغلزمعشو لشمال بدال زم خلب لبس ل ازمعضد ]خالو لعل معن |زئكاكو ةبول زم
 ساهب بول ايف ياغاكو ةضاعل ان مارسيل الو ممل ازمطمحا ظف اال ب كل نم ءوسا ةؤس اله ل شمل

 1 ..اهزكاةجزكلو يوقق مدى ذزكاوداغالا مدهذاقريسراهنلاوليألاداهنطب ىل اصب ةنافضر الا بتموشم
 هن + ساخلااهبالالفاوتضالو ل بتزغ ثول نضل دالجختسالازهل فول اياك قر عزمنا نول نوف

 ادضاقانلامظع عم ةبديضا ل غصا امره اذن موهفول زوي اوبرا مو ف رهلن!همالكذ عرب نم

 | ةنلاوبة ريت سار متلا سؤالا زمحال يقابل هانل ركل الا|ةكاناندن اري نازبعأ

 هلا اهلوطب ةرلنما ءنلم ماهيوضمرد[ تل ةيناحاذ د ءالب كور وفح ملا نود مشككدم لا ءدبيخيريخ انوا
 ٌْ ذالملادبمزب ص دازع هنع ا وضد انوه! نم ديلان اضم نإ عبلخم اباذنا زلال

 0 0 يو يعمم 0 ننس ارعأ

 | 1 هانا دهام متعب هباطص عبر اج موبتاذ مال تريل ننسؤلا ما اندب ل املس |ثياعهئبزعنيشحننلمزعأ
 د | انلاجانمكديتاَق ازيسؤل مال اثٌمهيلعا ضوهاذوهلّسخ نيمو ]يمان يال ارْغَسل ا ةبهش ةيح هيلع كوس

 ْ هلضإريْش اههنل اههش انامل ائمأ مضل اًنغتتس كآظا ىف خوصحاال ال ضفل |ز/كلبف لهم هلظوربك ش انا
 ملذمد م زوفف دبور ش دف_زاخنضداققلةدنخدتنعننةتشل هتف تزين انو

 | ةناكرمو ىوهلإ لعب ل هسفن نصت ادهاغتررل نمو كل اهوهف هاي درل كلساذإتن رخل عوز اجلا

 ا اهتالاففهءاص|طعلم أ مثكيل افون ن أحترم تل لل انش نقاتل ضنا لضدا خان خ كولا ون

 | هفنرخاودوعمو ليا نمو فولي عزم نيِضوْس لاح عن يصون واسد! هاملا نو راما ساثلا

 لاطوابابسونالازا)ع .هنعل ونغم رنياءلطاندهيلطي نول اد انتل ابلاظوؤعستخاع جيرلز ذ دج
 رف انا نل الجرم ال مٌلذ الذ قاف لام ىوهل لل اك ىو انامل اس ىانينموإ بماي قدبسل !ناطوص نيئامزرل
 ا جيا لعق اخل افىوتتل لل اتل ضف الع اخ ل اف نوكمألا اهئعال لل افضا ةوعدّى ان لام ناممالادجيزتكل لادا

 ١ 301 بانس ربما نراك ونالان دب تاو ونار فان

 ةئيشبازعل كاد اان ارح ف هطمغ لمعمل الادضازمل انشا اخل اان لاثملحلان اف ىواّلخعا
 نعم رمىمانل اوزسيول نمل نايل كش رمان لع ان ل اضنينال ىذا اورماتلا راح رمل ام هش مل ال اً نم ْ

 ظ , | ةرتحتيلانلنانلاناهلازح الطتنماهفام ىو دانتلاتغلال هوجان نلاناغوض ابل اعتر
 ْ ؟ كنهبمأر اك املعب باطو مت ايل عوج لل ةوع واخ ل اخ افنان زاوط كلذ ةرخاكاو انتل عىل[!



 منخل

 ةتلامرغرس
 اينرل !مُرَعْراَت

 ضرك لئن

 م.

 هل حال مالا :انلات تلو همن الل شام اعل /راخ لا لحوزعمسا العا "ينال الاي لشضا عوف نا
 هداهخل اثق دصال وتل اان لا ءاعزلأ ,هيلاعرشلاو روك ذك امشادنعر تسال لقال اجل اراظننال انالانت

 اطلاع ضاره الاف قدص لاق لصنع ش ادعو لنعا لالا الاشكال الانا
 داهم مجول مالت اراد اوبغوف اهماطظح د هيفره لف ف مللت معاند اوبس انلض واخت اتاوشاب

 عض اناوضر ءامتامهلغنا وانغ اكلم اع املا اوق انشائه وكل |ءاوٌربصو ةَنيمل اوم ]عادرعص ْ

 بم نإ ]رغم هتزخاللاودزتفوقب نو ىضءن نيكس نوما نا اوملع ضان ممعوو هنثا طفل ةداهشلا ممل عاد ماَخ ْ

 لعار عي انصملانلشلو ا ىلا عتمه |ناوضخب اوضشاو ساء وحاول ضفلا اوم دكر وابل عا !وُرَصَو نسل ااونسْل واصفا

 ىوداةوقب ىلزهجن سول م اي كمماهلش أعد اداهارأ ناو هنا عدا تهذاازب انويشلال انماسلاو ةزخالا ذ ةيعنلا

 اهني اللعن يؤ انا نات هلال ننس باع اودعزم 0
 ندع لامار اطصازهلجر عتاد راحيل نفح هيف دق ل رجلان قتشا امن عصمت طلع ننس اوي انامدق

 اى اال نال اقل يلا عنا ايار 3 2 هقس عودنا ذا جف داعب 0

 ا يعلوها ةيبتلا نسير كاطع اع اقحديعتلاادانهل ثدنَْوإ ابا[ صورحالس
 فريال ثححم ناخا !ذالاكما انغال ايل المالا ل ايتغالاوذسو لرهرز ضر اعل نولل انيس الا

 و ركرأل التوهبلطرمتل طم اتوب هلم اميدسَب ى ذر ئشل ا طمب ذ ثضقو نوع دذ هرمون مإرش وعن صوبرش

 دوحلاورخأمل لنا نشير انمطق انبوب ءانشن الاول انفنالكوالاداسهربغوةحارحد لوم عو معلم عيا

 رتبكاوإهلا خاوي ايفل لاو هيتس هيون هيلع ثددماذا ةيجت نيل انبسو حير عا اثنا نعفي اناكرفتلاب 5

 اميلاوة انتل اذني اهلكزطاوملاوازطاوملافرل نيرعلاو هيلاوصبلاومط ءاغل او ةرملا يشل قوشتتلاو يحن اذااخ
 ع دعنا طيدط اع مسد اًنميامةئيشروججلاد كلؤبغيلاا!ةلاومفلاو |

 لطعالل لعتالا ننال هنعمل اوضراةيننح انتعدبالهنّصو ىفةكغ نم .ةللمال كف هلو ني اناا

 يداه دذحو هداه دداؤنعكاًانوةيقلا موكل ءاهنوحضُت انادي

 ذاق اواو نَع 00 ات ىدساهكرسولو

 طرعان هعاطبام دست :ِضاَنْنع لانوس دكا.
 اة ينور كيرالا اواعن اوركيد او لبغاواو لس اواوعكر اوس ايلا اهنا

 عشا ل او نيماهنالاو نيتكل او نيديلاو ول الجاسم وبان اعمالهم دانا انتةاناث

 تجرم حراج ]وضخ جرم ادواجملاموجنرت ولجلك انضم او رة عض لعلهْنِن نا توجد[ لجو | ١

 طامي كيلََلمو ىلا نت افيومانل ل يوفضنالا عمت اعرف هيلعرسنو ضرر رقي |

 كدب اجاَول ان نائيشلا عضوي ]حو رعوفتسا مويس لح اوضح ماو غال ذاهب وَسْض ابكي |

 ديول ويل نوت َنذلإَءدانعَِمبمىلامتل اهنا مولعه انيس كالت
 ايتو نتالي نظل ل ضاصرتشلب انف ال 0 0 0

 ءدوعديدو

! 

 ضان باقلا زعم اددإ) ا هركمهَجُب داو و دهر اص إمام

 ويماوم بلتلالطعنضد انسيالات لج لد ةيالا ننال وهاب ىلاغتل امهيلع

 لات لاو ريال انايائاكنكطمدلَعَك م الا برعش ال اًمنريادد عماّرعر د ضوه و) دس د.ىذل احاول
 "من رأ <و

 “ ليلتي لو مااا او من اليزعلاقف ميول نكتترلو موهاوخاب نانجالا اوطع أمون عرخأ نزح
 ٍدِبو هَل مهلا هيركتس ا هوم[ خفف ماوس تاو لات لا كول انهيت ]كرمال ]جوّرع



 1 هنعاطال مامن تالناو كيل وزع ,زحانهلاطاالن انيدبلا ترد“ م
 0 و ا :واَسلالاممنفاذااونما
 الو لحورعل اًمضرم اذ بتم انج وشم الن انعام > انهن“ نازيلجل !لمرضرفو ب اهزل لرسم مك ايي
 قلااعيعلاذر دسك بن ةتبيمتاكللةلكالول لانعرف دراما نكن كنا ابر ضرالا دثغ

 | االهف ةيتلا مراه حاسم لع هنت اهن'اهنهمخافوتكلا اكان مولر ظلاهشذ مهب اكد ممهاون عر
 دانصع.ءانع , ؟:نلامتشالاب نااثاو هناوشردهعاطاهلعتساوىن انشا قتاف تاحراوجزلمل امته لشرف

 هءاوهمازسدل السلزكقدضن لذ وزو هيزملاو ناقلة ك.لطو ننس | ازمنوكتف تنال لص ك دقني
 | ةيعشوب ]كى رظ نام أك عبجاووهفتلخملا كل امت شان اهعّتان كراهنو كلل ذ توالت دم لقتل و بهن
 ! ديكتالن ف راوافا نقل اىراقل ل اشب ةينقلامن اكاذاف ناقل طتابار دهزطع ةّتمان اه ردن اراعاوبانيكخولو
 بالا ةرتاللوحالو انعاش هال نضا ةو ةتصولاو هن جدد عضد نتن ادة
 نلكتال ةلهم ىدس لم ازعنيلنل ةنافرصب تحن ايكيا مالكلانمذ راهن انرلكلنمتالد تاليا

 نيل م كحد ةواَتل اكن نزلا هنف نايس مالكل اوضمدق ةراوأقاوثلا.لابتخالاعاو ىذا

 ريتمو زال [نعطببات كلا عبايات امال ال هلاكنالاد لنواب هنا ة يهبل نسر ذراع

 ذيلا|طاءالاب ثول !كدولَجوَرَعْش إك5 نع نسي نمورتل | لها م مهنمنكير اه لرش اج اص نيف مل أخ
 اللا لص كا باخ نيبو تندب عيدم نل.ناذ ل جدر امّرظل اء كيل ل هالوصمنم نإ. تذل ل اضيجازالاو
 ماهتإ ا مدس ىلا انهضمتل اجبلا ءارارمضلسلل اءنل بر ال اوئضلا ب دالا نومل امنف باس اراثللا كتانكك بل

 | عينشالد عرولازمزرح| |قعمالو ىوننلإ:زعا ركل مال مال ز معا يش الواب بايت رال/ ماه دعنا اولا
 ' انهلانة افلا فذال انالو عؤفلاز هونغ نكالو ةمثثل تلازم عنماةيافوالو ةضاشل مل | رمانل الو هن ولازم
 أ را كنعول !نؤندلا ريتال عا صرحت ضخ توج ظن ادقف تاكل ل لعن ازمو ثول
 انوا الطمازسداس انعاش ارنا تلال

 نا هنت دنا ةراهشل طاح اهطوومالا 3 كن ءاحئاواةانل نمنح نانو ضل ارم: ثقب يذل امتد |
 اذ ”2 اوةلضل املا اطعال ارسل اور ا هد تاغ كت ةلثك طاخاوزز عاد زي حوحو نيضصح نهك ا

 اروي ددلزنالا عجن لاب كول اوم اهو ةينمالا عججذلارالاودامنعالال انام
 سن ادرار نس مونعب كلبلخنَوةمههل !'عنل او يطال الا ةرخالنعاطنطتعسلاضهذداهلع نعي
 نيل خزم ارا ذأ نعن ناوخالا لاراب هش انَنظل اووُسدإملاو الص ءلبلَخ نو َكَِبعِريَنلالكاِيْعَرَطلا

 ةاقطوركرلا ةمواثم بدالامر و ذإ ثم كده انلاكيب الذ هب عب هنا لل تا طقإَج رمق ةقل هع كناؤخا

 داضاثدال طع برا واعَيبْطلاو ةقيرطلا ناضل اةاثشل ادمتى الاكل مهمل »الاد نونلاب نحل احل
 نم اذال بونذل اذ ةيورال جهتلاى اول الا تالا نتملاءّسس دل لضفح ياي فافكلا لال امغلبلا
 ىايليرلة ل شمل لرملخاواو افوكّصلاب ىانورئاَملازانتاباا اني عربصل لل عى اتلب اصا اني إعل ال اب عضال
 الفذلاثا ناب نان كبلطي نزروهبلطن ق زر نازر َنْرَرل ابا ةّيصولاءنُهْذلْتلَءل مدي ل اهال
 دزعر تكف كتم ]جوعا تان بعزم ةنتلازككن ان هِضوُمان ميركل اذكك م مط كتمت
 كلغ نلو لاطكةزر لان نل هتارلعاو كلرنيل انيقاكو غب عصتانف دل رعزم ةنسل ازكترل نان كليض ام
 ُكَءايُمِ للا دصقُوظزر هلي مه طن بعتم لائم اوكف كلردمامكانع نإ وبا هيلع
 اا طْوضمَوْرء لتسعد امْوَب] قس ترو نخيط ولمن +. كل مول اءانضلا هب نورمم]كو راها

 ثوم لجعل نوفل وذو هال ادداوم الب رتل ال ولح لوط هن ارمتلرالنياوباطوخاف مام لبن



 نئكتنورملإرماو هن يناس انلانكادميمانابسانلاذ خا ناورهم كارب دن ومو عاؤم احلا مزق إنا
 انناكاءايبالاطندو ءاؤقفل ثان ذٌشضتوركتل ازجئلاد فورعمل رمال ىل اتش ادئعرؤمالا ماتتسا نان ملها
 و تاومتلا نم طغت لعل ليلاط ن |لعاورفاو ]نحب رحل همز خارضعل ا فد غمد شا اوروبول

 1 الا تفس امر 1 متاع ضلاكتلل ارم اف وحلا لاو ذيل اقجضرالا

 ةةل ضال جدع جلالته أ انياجلاة اعدام ءاهمف نال ةينقلا امون نما

 ثمادات كيلا اوتحم نعت بغا ذاتح كتلجرماتلا عج عمزشحو د[ يضم هونت ام كفن ن مهتساو كاغنل اضن

 الادمان ارنا يمال تره ذا مهتكمدعل ايزل ازمزكتال و وفا هيل اد هطانااول بد تيياعاوكب
 تو انالبكس هنو رمال اذا دنهل || مجوح هنوشاطم ممل نتضؤرعمل رش اهيالن يت رخحال قماش اذا مهلا
 لكلا نمحا ائيشيمل هته اواخ ايو لذاتهشلقد ن انتا ءاذلث ل ايكم طم نويش اعد تس اّنل اهب شي هتان عيمج
 كرمت تلكلاذان هيرلكتتول اس كاد ذم الكان العاو هرجولان ندوس !ءالكلايد وحول انسب امالكلاب هنميقاالو

 نمو ةعن ثباس ةبلكت ورفع هنيلخ تان انروقعلكن اس رانكتدوو كبه ذ نزحت اككناسل نزخانتائه

 سازمهسنن هرطاخ لقرسانمل |زممذو هللا زنق ]عألاد رش دن ُضْلِتل م ةئضخو ة هن كل كملاهد ي ةداذع بيس

 منال انا فا ضرعت تم فاؤعلاا ذر ظن ضر ومالا قطو ويم ءالملاعقاوع ضرع ءاذالاه حو لطتس|زمهياوب
 ماالا لامير ماوجيلا رحاب لطت ذو نتأ سراء برا اكان هئاع و لتانلاو تنل زمول ارم
 نال نالت اونانملع اعنناعلوفل | خناف اهفصكتعْنم نالو ذم وتصرمغاف ةنماكل اوتار ازعل كنه

 هو طمثجوالضن كيلعن ,وكش كنفاط قون كرهظ ع الف هطلا هم عمدازل انمتلغآ لمدد اينرالازسح

 الفا ال خال ادوئوكة تعور كج ىداهموكل اهمكماما تارا عاددابعل العناد ل اداغل لادا اشفها
 كفي ينل املا كداز لنمةانل |لمانمئدجواذاذاطاث الوزن ف كافل ل ترانداثوا ةّيجإءانما اهطبهمن او

 دان[ غل قتنادل ايئاود صض الن هبلطت كملت هّيلَعد داق تناوددوزتن مكاو لمحو هفتغاتهيلا اجانحت ثِحا لعد

 ب كبسات دل باذن مواددأ انتا دوك الا ا
 تلال ناتسال اوانسح نمل اذ. ايام ف وعملا مة عا ساتلا ةاداذم انيتشال انعب نينجا زمانح

 مهنمناملاذاكلذو هيل اننتليالو هتملذاغت كلذ هرم انوه مترا اعف منكم اهلكوس انح

 معان وكيف هسفنمأ ئ :واهناسل ءايئلسراواةر الع بيس نمت ا.قآعتيالامالا ةمك ةنهالم .وهدالاوهسفجإع

 ك-ةلبهللاءأطلاو فاثل امورغانشل 1ةليدشل لئاصلاىاماول اناطنلقاشل !مالكلاب بضارهظا لّوالاو

 ن”كرعيه ذف كبل: جوز ص اهنعز وت ناب كل ذو اهفصك نع ْنَِه ننالد ندبلاب ةئصاللا هب اكةمزاللا

 عم ةزحاك فس كنكاميدقب ىادالازمتامالبو :رم املا ذ نحال ادجول الع ةرخاكاماط ى ادا :ناك[رسح

 نمش فوعمورخكو هللا يكس ىف قاذناكازع ةيائكدةاثل )ها ةمهقلاداذ لمحو اهورغودابعلا ةعبت مهلا فخ

 دعءؤمانلاهيز الاواني وبلاوناث سمول هذ ةراَتلاهيلعل ادي هنت سريغ رفح ئارل عيدال

 رهن اولاد ارب وغلاف شاد اك. ديدات نبا نال ةمئهر دت ناص هبوهسرصحزمهر لق

 ودع تلم الكي اصَك ساكن ومثال حارس كماد كيال كوخاتا ميد ص ةدافسم همام 3 ةدولا رضاخأ

 نلنهكظعولاف ايزيم نرخ مدعم لوصو بره رم كتي برع اسر ك قيد صو داغفاتيدص كقيّدص

 لحنا ايءاضقلالدمل ,تيلهيكوا ةضخبل انناكوهّسفن نع هقلخو اسوم لضامضورعم صا هاعو

 ا حاصل إء فال اوراكي | ةوضل اوةظافلاو ةيئاثل ادع ةياكلاورنل التهشالاخاانةَتلا

 ةلادلرتنماعهضوما ناكافيرش كل نعنع لضرعا موسحالا ةنل عدم ول ملفك اطال انمردذلاو

 م ل د رود لد ىوش لق جيصو دق فند نك ه ص نم تالضّقحل اعد ٌلَنّنَم
 اسمح |

 مس



 تضاايكلار هب افلا ل3 وبال ن الغ امد دهن ماسلا للسيل مددشل ادد
 ارح دلالة. هالسنة ا

 أ ةدهإست نيله ا مولن تار فم عل باثمتسا نوره مطئمنالا ايت العش اما مرعهتال ل از ثيم لز لات
 كلن | ءالج تلم يمنا جدام كك اًررزعصل الولي م ملل ددزااوؤعت مئهس نذل ركأم ةمافتل انالانف
 | الا انكم يدشر ثار دئشاذ نانا كل نلعب ثمطتشا اميل ثكا» هون ادإ نم ءازجالو هر دف نمعضتن
 6 كدا" دش باس اهتوهن هن يبرز نؤل باع فخ دستل قزم هبنم نوبل زيتا هب
 الرعشة نام انلاو تاناثكلاناناس ول انشا كابل طيرفظت كاف نل نإ كذ ادسإللا ةين ل اتاّصصع

 ثو المكر روح ةنجبا ندد, ]كة حبان ية ش انو داثلا ديجي خان وراثل ااه دس نم نلف /

 كالييلت لح كوخ اننوكيال حس غص زمخاب كلوني اف هندبو كنب ايم ؤعال احنا كيخاومّن ننال ةيفاد الا
 ؛نشاذاو لان اط طوق اذ ثوذاذ و | هيل ان انحال) لع كاس قوقاتابلا :ءانمالا ل عالو هلامج طع كانم فوغ ا
 ق اهلانل حر اداهلا# مودا هنافلمف اناهضنزد اجامانيمازم لل اتالتال نا طش ناَءّدا ةرصعم نعفعضاف

 تيس 4

 طنوس الازسب نخل :لساسب عفا :
 ىلا يل اخير! ادد معا هل السومة 0

 1 تاتا اووىئاعوس بيع نمير ةرل ل صحبانص نهضت هسوثمس ادخار ممل انف كلذ
 رمافاهضوة حلاو ةنايتلاو نَّدلاؤدحامئنتدكاذلواَةَمئل مرطب ءاضقلا ةورئلازمل الاوز ىئلاورْتْملا

 نعام طلاوطاثتلا, شالا دش حزم ونسال نظل نا لاوزل امرك ال هنعايشالا هن ل اوين يقبل انالز صحي

 ةيكلاو عاملا ةيل اداب بحئاد 1 يا وما كج نود يسجل |

 دال ملا اتاوام طع اج: طق ارهناكو ةثأشل او نونلاوةامهملا اا اهضس ىفوهرخإف ةثاثل اب تحل اخت
 سي ا مب اال ماما

 نى انتل 5 ائرذتعل ا هت ذى ليان دام عطتال موالد امير انزال اعف

 كلخنا 7 0

 يات رشنلا و َضالَيلأممِلعْنَ ضاعف ل حب اظعاوم
 0 اسلامه قلل مربع موصل

 ان ناو ىبذع ءامنافىريغدسر ومالاو كا اند العدا ادب بن فرادى دي الاول ْ

 ناانعاو مز ونا في اف تدهرسح ا دبنينح ونا زكاذ نيب قيدضاوت انزع

 لاكف شاطحر ةبئش نيل عزت ازعون لجبال ءاددانتَيلا امملَعِإع نحل ادع

 يو ا يدوم عج عج 0 اوسرلال !رعلوقعل لفت
 مج شعل ءانط صال اه فشلا اضل بق نور مل ابركنل امفد ل داتا اهلل نالمو طيضلارطكل راح

 0 ةدملا امض لضمه |نعوفس ناو مزعلا ذيول نال ا كلا مخ يض ةريوجا

 رق ماعطل اماعطاو لمسلم ةيطعلاب٠ ءائّالا ل ام مركلا اضراب قرسانل ال يل او قؤقحل اءاذاو ةعضل الهمس

 حاملا امض ءاحن ابق طن نار ىلا هلق لاق مولا امن ]وحنا عنم مورا ةرطلال اة ةَيَنلا الملا
 ءاخاكان اف ءاخالا اهلا فلق لقفنا امواؤشس كندا فاس ىرتنال امنا امخ يق ءاوتضلاوءاؤتل اذ لذسل لاف

 امسح ص سس. تح مهم



 لقلت ناداهل تاون اوفر ل نذل اامفليقد نمل زعل وكتلاو قير صل الع ال6 نبجت )افا ءاجتل او هنا

 لات غلبت اغلا ةداتل ف طال الاكل اخرة دولا ل انحلت تلوم لاشلا اذ

 تنفخ اامضريق؛ةودلصل ادنع نفل الامل زبلا هضبة رساثل عا اثم ألا ةْسلاةنلا امؤاض نال ةناوم

 رلاو ةءاثالا لوط ل اح امؤرلينويل انتوا نايت امءاْنَسلا امض كمُهلعم دف نسو كب اكثاوانم

 د كح ككرنلاة ناحيتي اطنفحو ناوخالا ةضاومل "نواه بقرساننل عي مس ارةاو لولا
 مانا نيخألا ذكر هيل, ثلا لالا ةاوملاةبحاصمو# اننلاعابتالاثهفّسلا مفرق كبلعرف عدن

 لاثَم انتا جام كينيال مذ كمالكل انةيفلكلا امدليق ناعطل نعرمّصلاد ناتالا هقفاؤمل ارميا امفربق

 دامذاختا ةريشملاعا انطضالوقاههعهمالساو هضنعملاذازحاز امموللا اضل يقهضرعب نواه مل متن قرحالا

 لحل اداه فامناداهحالصإ تيس لاهعتو هادا زاب ام ةل مهلا نوكسو ةيجمل امضي رمل اورهب فورعمل الضد امرايتخا
 ةالظناث طم ل امدإل ]ادهن راما ناقل مٍدَمب ةنفاول اومداحل زعبل ظافح اوءاطسمل اعتلات تره او ءَدَنلا

 دهن دحالكر تع ساتل أغان ار ارسال لعاب نمانل ازيعاف سهل سأل ادد|لا نوكين امجد هش اف دايحن اد

 اهلعد وزعتر أمامك ارربرعل ادرل وعل او ةاذاخملا ةاانملاو قحاتجزخلاو تدل القوا صن او فوذم اتاي كل ابق علا

 + انييلو انيعركَم يما اَنااولعال امنا انسل هيلع هنعاًضيارئكمل !ءاككل اذ هاد اس رلشل للص رظع اوم زمو
 د هيي اذه تع فوصاميو هباصا ل دنا هاو هني ضل ىذ]ك م رئي وكتد اهم كيج مض ةوركل اح لتكى دس

 ءاط ينال جد ىرلابلاسدابذلا كيتي ار وكلب كتحم هاواي ةنؤيلاك ا

 و مع

 هلل |هقتنمنااوملعاو هللادابعشااومت ان َنونَ ويوم هالو وسلاما فت اماَوَضاََن ا ايلا اَاَعم

 هناي نا ل كل دشرملهبو ماذ هدد نتنل نما ]عي ىلاعت

ع ا ادئع يف ظء اوم نمو اًعيِْخر كثلوارسحَم نع اصلا اوءانهتل ادن دصلاو نين ملع
 اهنكملعت ن

 عني امرككر هدددد ]وعم فازق تونا ناكتدسالماركضدامةيان اما احاول اجور كيض لل هيا ل!

 5150-- انش اججل اتجاعن داب تبل يجن ايريس نال

 كثحاهةسجملا اهتعس ساو اهملظ ىلا اهؤضو اهحور نمو اهبّشحو ىلا اهل |نمو اهراس ىلا ايده مو ينطم ىل لضرالا

 دانل بجواو هب افعزمكاياو اناند موي انالذ لاو | موكأاد هللا نايم باليل قس داطالو ينحر ازبال

 هناا هيلع غزت الغشل اطل اسح ناكر كبس ي لمد يموعت كاذؤلف اداب باو نم زاك
 اله انج 1 - فتون هبادك بنهم كلذ دميوهو فيك هن سا خلل هبصركمو هان خع وله ديد

 ادرظ'|اةلبخ اهنامباد ثيسكو |)بق نمد نما|زكترل اهنا اًسضن عفنبال فتمودو هعذ لي هنعركهظاكو هعنيت لد ذد
 نال اف_تال كح نمةزرب ب ام ىلا هركد | غلو حينا هامت|ن ل مهد تهللاَنافدثد عون كضصو ا نور لنا

 ةدنعام ل اياك هنّدجزع 0 طبع

 نبازعزعاأ ا مَملَعَيتل ١لماواَصْن حلم ]عظع اوم تيم للاءاثناهنءالبالا
 : لطم رانا اراب تهل ل نع ةطع نا زعم ميج يا

 004 ابرد مز كاف ناكانيصفس ذة زحوب اللامي ق ايم يلام 01
 د نع كه بذل

 املاء ايللَع
 ِت ةضاؤلاك اولا

 7 دنيز مايد يللا يكابارشلانانكبتلاتل ارتياد طن هما جا 0
 اهبلعنولبتلا وبنوا اهيلانولتاملا اين تلا ء ذه >ةبنجذ الهانم تعاند 0 -

 اهفاوكرالءاؤس هن شكد اكرر افاد هذاو هن شاركر حاد ذحاوادخ ياام دايم ميل
يس م هنت و اليلدل اهيلعاهفارككت اناناس الرو ردا لان منوكرال 0

 فيو اهمايتلي ا



 هر وروسسا ذه غمادغ راك! اماوق ادد نو ضرشلا مشو ليما مه اهنااهلهاب اهبعالتو اهتالثمو اهبالطنلا
 ةبمونان) ا اثداوحو نتي ءاناقايزمنلبلوموبلكذركبم ّدراول ارومالانامبننلوجاز ظ

 مال لالا عامان مسد ىدهلاادوجو نع لمذيد اههخنحبْولقل اطيل ن انيتلاةموكي ركدناللتلا
 دهزووجدزاهسا ثا اوركتل كك دق ل اب كلاؤ نامت امثدصقلا قرط كلسن دل اجب

 قفلاعمم وب تر ثول ل انداي ةماجلوسوةزحالامشراذ ”يغرداهتادلزعي اتداببدلاةلبلطفا

 دلل كولل ارىجد ربل ل ةاضو ةننلاثدارحر ا ورطتلا:ديئدص جة نيسباينتل اوامر نيم اقل

 وةليغن ل2 خم هب نول دنا انهنالاو ذك لزتنل ز« ةيلاخل امايالاذ ةيضاملارومالامتربدتس لهرمل
 .ةماذل | ىلراوُش نم ءتاظوهاضال ىلااومجد او هلاباوثيعتس انقحايخيضرالاو دابفلاوىلاد عيل لها

 ”موةناسصام هذ هللا هيدي نيج فوضولادهشاإع مدقلاو ةرْح لات ةمائ تلا لب نمد نحل ادزح ان يطاف عت ام
 ئاءاعلا امو هريس ءاسةميلتم ءانمإلا :خال!طمائ تلا طق مون :رااوهيانمىلاالاهّشاةسكعمنعأ ْ

 ايزل ميع اسال ابدا تادمثس ام اطيل العون اهو هاش لير عر نانلثؤمنانل الاد |
 اظدلاءذهذ امان اول ةلئالف الملا داعشيا! ىلاعنش ال انتو هيل ااوبغر ور اوامر
 انو ءاههلل هدام ملا نم دوست تنال ذنافهش لازم نمادمكت انهض اومس او ايمن اون اوشا ضالب
 ةرهزن منغ اول !تاط موكل ةدراول ومالا استسلم هلك ومال نم نيب هاله لحام ظومشل/ما |
 وهوادغرك خدة رك عوالم كبر كع غو طار عون اولعاوركترمالا دارا هنعاطو شادي ني اينتلا ظ
 | ارلعاو نذابالا فن رطكتال نشموبزيل امل ارا جرعل اوةلب اسسل او نوقول / اف باوحت اا عاورككبانسدركظتوم |
 | هعباملاب هتلخإعاو امل دعم غرذا مالو قت سد لع ةربالداةدانم بدكيأالدابذاكذ موب ق ديالا نا
 كمال آل اهن هنولوت زم اظو هلا ءاظوركشفنا حالاّصاذاولضتساو شاد ازع شلااوتئان] يل الس ءابصو ظ

 أ انمرسوةددتلازغوتمن وذيل بق اندبلاافوقونااومنتساواطلا قوص معبسو لجو رساله اذايج
 ا زلعاومَحانَّنعا ادلاعانتو هت فاوؤ زحازقسالاةد واجمد نيم اظل ادن وعمو نيصاعلا ةصمدركابأ: نولمنت |

 واهتم ث اش لقانادبإ الكا هيلترانذ ناكش اطهما نوئوماب قيتساوهن ايون نادعهش اياد فلازم
 ٠ قرائشالالوأألاو تع انامل ارعضماولجولءالحا !ارداكولور اش ا> نودجبال قوسين اهَتومْس هيلع ثباذد |

 نلت نوثغمللا 2اس و هند ملا ةرذت نم وجخالاكلااءلعاوكاذم نعش ادحا

 اكل بلا انبد كزعهيبازعتيدسالابلاخن يطب اديزعدآزتلازعزذاندالاب لكن يعامل اباد اوديو

 ثار رام :بتحجاكو 0 ا

 ايوا انرلاءده تاعك يفعل اكن اويلعاومتااقن ارساثلا اهنا لوقين اكن كوم ص ظفحو آو رلاؤ يلع

 | نا لوفخعريلولماثلامد|ياي كيو تاك ار كَعو مامون مداد اَورجم

 دا كلن لضقو كلج انفو افتناكوككدني ناناشوبو كبل انحلت ادق كيل هس اللجا نامدا
 | انملّواناوالا لبا مادي شر كيلا كلك كان ناكلم هن كيلعرعت او كحْورتْكيلاَدذاَئِحو حمل انرصد
 كاكروعو هم نيذتككىزل اكلي هزعو كيلا زائل البين عو ءىبغ ككىزل اكلت نع ديالا

 هلقفنا انفو هاتككنازمكلا امو هدفنا انخيكذتا كلم زع ون الون نكىذل انلمانازعو ولسا
 ميسا :.”_ كرام انمئم كن اهداينخالاو ةلشسلاو نائتمالإ] ِضباؤحبارعاو كغ نلرظاو كر نحن
 ار ةئجباو ناؤنسولاب نو باؤج نحل اصلا كنان ىلا اوكْنخَساَك امل ساو الدال ايلاؤم

 رانل اثرشثو باجي ازع ليعو /ضحدو « كنان لم ليم تاون ايرلاوحورلا ارككالملاع اكنلضتساو ىلاعت

 | دال عجراد عظفادمطع اءاذد نما مدازبايرلع رج ة يل مزجز م لو ب ازعل زكا لم كئذضتساد

١ 

1 

| 

 ا
١ 



 0 ولك ذو نط 0 0 كتل ذكو رسل |

 عله ةاعن يمول امن اكررف ثانثتلا ب اراد ثتانسحاب ءازه الردي يون لست دحالالو ونعم حازم

 3 اقدر 0 0 ا ا

 فاخبزمدئان مال 0 0 0 0 ََف 0

 | ئاتافش 0 ا سم

 م 00 0 مد ارم رفا ْ
 ذه ا ل ود أموقل 0

 ديالا امانا ناتي ة رياض لام نيككبق كرمال هازم يلا وتل لمن دقامدب أ :
 اواو اكو لا نودرج نعت وضل اذا اوكا انَلَمىلانل اونو وتامَلَسانَْسْناء لوي

 ٍٍ فوك كلمن ازا نيل الان ايباد باقل ماناانطَنْوَ كيس رأي

 0 31 0 5 0-0 ل

 0 اولا انزال سل ١

 مهل ان ورشيد نداؤتل مهل ننال نال مهر ضتنال كول الها ناش اد ابعاولَعاو نيس حازب تكا
 ايَتلاَوَمَفحيلىلاطتهشلاَنااولءاوهللادابعمْااوتتان مااساك الهال نادك ارمنلو نيزاؤل لن امال |

 اهفمولبل اهلها ا ايتن ائلخامناد اهي ماظو اه هز ل جاع فدان مص معربرلو هئانلو | ةمدحال اهلجاغو
 امالهز اذهل ابا ةوفاكو نواة عي وتل ثايال تتسم ل اثمالا اهفركب رمضد مل هللا ماودي رحال لمع حامي ظ

 نيا اراك انتا وكاس حص لوقو لوقي ىلاطتشا انابيلا ةو جن الجاسم دخلات ساكن | ا
 08 كيران هانت يااهل ذات انآ ننال ذاب يل نا

 ”ند ومالا لسخ كل كالا نتا أك يصامانل اانا اا اها ايِكَع
 | َنيَر1لاك نآس ملانولعْم ]ست لان 1انتّْشا تانك 50الدورتيلاءةقلارما
 ظ ظ2ظظظش170 نحتانمنوراهذاموانلا هزل اوكرالورانل اكس مكاو
 | اطرتعئللااهيزادت تاكت اهياحفش ومن زالا ]و اهماثاَقْرغت ماه حن اصل ال ااا اود عداحَو ةعلق
 اضقايكجتش انلجاهم دهزل اةىوفلا دوز ىلعمكلو اًنلنومعل اشالأس اناهمارم .ىلووهشو امأهَياَوَوحْلَ لوا

 هلاخد دكت سدلالاتجع اسد مزه نايل ةوحلا ة هزل جاء ىف

 نيكل رطل لازع شبّوحالْباحر عمو ةنطع نيكل اعد ث سل امم نعوادعنزعت كك هارد
 نعامفركمظع العش ادع اف ركمظع ا نا ال عوكتسحا لل اعت هل املا .اركتجا نا كوت اتلمايلع ناكل ابتلاع

 طك ام لانعركاضرا ناو اقل ركعسو هد زمر فان او هند ةيتخي شبا دن لما رذعْنَم مول اجا ناو هتشدمما

 تضاث دابا كل ل ]مي طع وزو كعسداتبس نأ م انتاهلن العركم؟ثاورل اع
 ا .ةرخالاف نضال يَّدلاَذ نيذهأزلا ةمالع الاخ ةنارا لال ثع لوقمل لذ ىف هئلا هج ة بع نوع

 | ةرهز جاد فره مل اوم ةرخالا نال لماعل ان اداالا نعلين مدري كحاض لكم ضن د دليلخد ابلغ كوهكر

 ا



 2 حج وحيببيسيسيبس بم  يبببببج

 جا نافرعشل اضر زن اممدشنو هلال نءمالا امل وزاد لصالا انه نزيل !لعتايل ادن انروبلل غال ائنَدلا
 لكافنلا.ذهؤ دهر ولا كان للاكز اننا انه عا] ملاح انَنَلامْنول[رهدح ا ءا اذ! وعلوتبرعم

 اثولازعذ اعنا افا زمدتا هش اد اص اوماعاردئقاف مول اّضا !|ل ]زمان يذاع مدان ايدل ىلادوكل
 ثايب فوخزم مدام د يدخن انااا ناقلطدو خخ زلاتان نزع ناسا اوداهرل معنشإو

 | ثانلانللا نيراهلال ملا, اءانلا قراوطعم بهذ اوى مال [اهال هامور 3 منار اوةزعل امر ن اطلس

 , ىوقل الهاء نيمل الهافوخ ثالبل نمنوسؤلااهتارشااوفاعت بره هنمالوؤتلمن دالك ان هنئشل ىذلا
 افك ررزثداط دوغان ىلا ةوصلا هذ اور نحام دبع فاخو اعمال كلذ لوقب ىلاهن هللاَّناف

 عشلاكمةلبل !ةمنوةنطبلا ون نادال كيؤرلعاد او .ئيطخاهحَو ةنافاهتشز نافاهل للا ةفافررف

 ركمزلمخ هاند لزيؤتبلا ناكؤحاسالابإتفازوبلبوركنل اود زمل زعل ايثبات كلل عد

 ا | دفوسودذناورذع اراش لقف هيافع فاخو هباوث ا سؤم وصمت اداب عشا اومتاف نان ل اوبل | ضي معن

 هبانعملاو او هبافح دي دش نم هموكتوخام منال نواهتف نوق انش داون زكر ءهيل ارككوش امى اين اال فوخ

 00 هل نافل ُنمْوْمَوُهَدْت ا ال زب مننسةفاءب اك اركان دقو نولكتت نبهت

 | ٌرِجاُمَدْعَْض ادة َدالْوََو كلاوما امتالامفاَدِلا ةومل ا هادو نصل نانا فزسو هبال اشمالا

 بوجكهيدت ختم ريكا ادا اما الغاب اولاد نان أوميطاواوطعناو تسكت امها وتساب
 | ذل: ءوحن اما وملح لاقثحاهريغصتداهبس ها ازم ءاذتلا نوُممتل اما اهمماف هني دب كرف اداه رن حانوصاملا

 | توك ادت افشل قع نات راقكلايغاضلَتكَ هالرالاو لاؤنل اير اكَبورْكتنبرحاْفَتو ةْيِزَووَهل كم
 | زوفغملا اوبال ورمل !ءاممالا ا انتل وع 1م ُناْضرَو رط[نمءَرفْعَمَوُليْدَش ُثاذع يم لسرب

 ( ماد: نمسؤنش ضف كلذ هِلْسُرَوِط|اَوَس ايرلندا او هاو اهْضءْدَتِجَوكَي

 | | اكقنولمتامٌوَخَشاناشااوقن ناو لملم لَم امرؤ طاوس امس ل نابل مساكم

 تول مام اولعاو اوركعتو هللادانعهتااونتاف نوقسال أر كشلو امين[ مظينل انشااوس َنئرَل كاونوكت

 | مج اؤكو الحم ةباكركذم لزناو لوسرركملاثعبو دفن كمر ى دكر مكمل
 موسم ءاْنمَدَهَو نَْضَسَو نال ءَنَنَعُي نعلم :َكيكَكَيلَع حاد مفشاوتافرلاثما

 | نئ هلا ات لعاط |َمصو هيلعألا نالكتالكو هند املا هَ الو قتال ان ةعطتسا مهنا اونساَف
 ,ددنلانافكل  لوقمل انت ىف هاذر ظعيىرهزلا ليني لا هبتكان ال َكل [ّسليط ع ]وم
ا شنان كتلادقف كح نااهمك ريو نبل اع عاد تفر الار كمَرَو نتغل انمي

 ما

 | هنلإ اَسِلِع هبة نمكؤعَو هند مهم كهقفو هباثكن متالجام اعدم تاه كرمع نمل الئاو

 | كلذفد | َتْ]َساالاوطق امض اااه !ءجزكفو كلعاهبمناة منك كلوضؤ سورا هيلع

 ١ ًااذاالضن وكرسي .ارظناو ليان يباع َنامترطكن لووك راك نَعل لان كالو ل ضف هندى ادبأو

 قادس البافشا نبض فكك لسد عداه عر فكك لم هضزعدل اف طاب نيدو

 ا ناراعاوهنوجكيالد سال هنن ل اذا هباككىف المل !ٍرلحزخا كلك ل ن اهم ناهصوْنمَملاِب كضايضادالو

 1 وكس مومو هوي هيلي حم عل م ا

 كلبلامن ناخادلتا ةملظل اراط لَم كاثنائاب ن ذخا اعلْمَسل ناد ةنوخ!عمادغ كمئام ءوتن اونفوخا ايف ث يعد
 | كاعئدنساثإ ءامه تلو ا اًشاداح ننجح اوك ان دان وجال طاندربماداّقح حا درر مث وهدد كاطع ارم

 | لاسم غلا ايعادمترل الضو امآش وهاي". ىلاكايلَص نوري ارعجر ميل اظماخر كباددادا |بطقدل
 هيل سس

 -- جوس لي ع معسل < ممم معمل هم هلم سل ل بي سوس ا معا عد < 4 75 9 2 مع مولا ب وااو سوم يسم مت يس ع هع ل“ 1

 7 تللدتش رار دل كلذكووبتل املا تائئت ابوح عومب اامدوعوهضشننرمل 2 لماملاهنمىئاطلا شن علتاملاّن او بإزَتلا

 د صمم تذ



 | ظ أ

 ا
 كاعتّشالوت كركذو كنبد نزع ام كيلا دربد كياد نمناذ د قاس ا ثعي نان ذر اوكا كيتو كفنعتو 1
 ولن: ليضع اوت دعب ثيقمو كن قاو كنائس موض مك نلفغار يسمو اس ىركَرلاَنهكَدَودباكَذ | 1 !ٍ
 قام يامل ا و سرك نضاوتالو 20

 ملول نير حزاواولح|تمللحا ناكل اب نولعبو كابارب ولن قياعد اند كب ميقلكو ةماغل ادو لصف كلا 7 |
 بلطو ةسارلاحَو ممِلَعَو كلج ]هج انلفونهئائاع باهذ كيندل انف مهتغم كيلع مر هظازكلد ك دنع كلذ ظ 00 ]

 لغشل هننتنو د مهةيلبادتةسفل ووالي ازمدنعراتلااموةرعل الهجن ازمدضتت اس ىرتامامانمكنماتلا| | 2< ظ
 الرج َكناوعتوف كو دال الش هباوكد مدان غاب انيلعل زماوشلبب ناملا ممسٌوفن كلانضاو داق مسامع

 1 نوح يف دالك هرنر عاف دعب شنان مو كلان هل ناو ردت دقتالءالب ودق عكر ٍٍِ ظ

 فيت لجادوضخي كرلج خيفسر و كتسيركمغلبملااذه كلشي زلت ايننلانناكاذ ناوفتمنااوثبا فاول |

 00 1 الا كالو ليم مس
 ىلا كشاون جا امرك ف كوطعا انيق امضمرلاَةَماَعلاوَةَص الخلل خاو مدان ااصاز"ئ غلبان نودآلا|

 نيل لوكش فيكولناو لوث كلت باسحاهبس حولي الوطن اف اسنان ن كلارا فكت كلا عام

 0نود خلو باخل اور دن ِذَج نيم دباك ىلا تش الاذان وكن |وفوخل ضاري انهض كاي

 ةناكئادوطبش [رقدعب ملاءاقبانفل يجر كي ذادقدا ىف كناماشسداذ ىف كل كتاانرمَعسَنْولويَقَدط آنه
 لانا لهجب الم ماستَّكن !'لجاد تف ددانو كدن التف ناعا هده: ئمديؤخوتتو نوع نإ سوا, لجو عانوا
 كغوت ندر سالو ليش تس هلخد دتف كن ذود دسسرفس كانم ند دفن هت ” نعي الك يلعن

 اوبغراهب نوتتفيالو انتل مننناكو باج اسد مهبرنيل هر وهل مهوطب ةقصالم يل هسا ةاؤفد نذلا

 نيلنعو لإ عل نوتجأث هللا اًاورش نا هلتعذ لوخ د اهيادف نوناملاهباعذ لهاا هس ف ى دحلاءاسن

 واوعصدعن أذهل كركش فكرظنان كيائتّصم ل ادّنع بست غو كض ىزاند اهلها يتلا

 :«ةفكوأوينيماثلا ةموكبد ل جمت هيكل كن: ابص فكوالج سال لف هنيدي ك اصل كماطعافكوا 0

 مش تقانهثلاو لوطن كر طن ل يقسو كاتس سياكل مايل ارق هس نوكتنا كم ارم ك دعبوا

 هماكةل انتشال انك ن وكت ن وفوخا ام كليتس مكر كس اذهفالطاب هيفرل تماوأ اانيدهلددثيحا ادحاو

 00 ا كف ةراوهشل ومس ادةواَصلا دعانا

 نعويعزازعت عاكس الجل يلدا عَمحَح ظعؤوم كهمأ التناوب كالتبات
 طاوس الاانا ىزخ نعناازع

 9 ايش امل قا رسح ة.حأو كلعك يلع ظفح ْنمكَعَمْن انانكو اك د كداهن هطنت كوم هنود كئماالصت دمار

 لقتسوسد اهل طعنت اذ اناث 1 الوغج أ زج: يلا زعل مز تنل ةثدح ةنسسرم

 دقايريلودحانانهلطي ىلا ناد نيىشعل |نبازمد زم اىئحانيسرالا ليل دون كمرغ ثان كر نحن شبل |

 نع ركلاو نائالاماثكذ نارا نانضوغمد بيل وتل |ونضف كانع عدو لوهان مما اة اغاف

 راب ل كت اتِلهنع لوم انعذلهاذ عومي الزب نباتي ه تنسوا شل ]نع أ: .أوم
 : كلوق شيول ثلث ناورواشتم ث دهش ناددفتفِنمل ثيغناو فرعي مل ثرعضح نأ اخ كنان هد:لهإز ازتغتغا

 الث مذ ناو جفت الف تحلم نأو بن بضغنالت ينكن اوزختالذ كونا ناو راظنالن كل ان ناس كو او جرو

 ل زعم اراء ننلطوتف كيف قا كضن ظفحن كيف [يزكتو عرج

 معارك ندب بت نإ ر ينم هنبستك ام اوف :كيفرم امن الخإعئكناور انلازيعازمكطوةسنماخخاق ةسبصم

 هلال اسجد كااولافولو كلذ كنزي ءومرلجر كن اولاد كرش له انا يلع عمت والوان نركتال كن

 تحج و ص سسصجا د 3 2 سبب و يووم مع: تمت اج م حم



 يبس سس اا
 ظ :ةروع <

 حم هو وسم يمل ناغيش ماك لعد نضيع اك ل

 . لال ماوس نول اان: زمدزجعتل ناخد !يقللاينابسدكن او كفل ضان كوتضبال,ءافرمشلا
 |. [مهش|اينيوثمتف فادح ف اماوه عجم هضنئه مدس هن ىاماوه فل ايدام دوإمقي ةَرفاط اوه
 | [انياشتَئيل اذ لوني لاني ذو نوف ازمه ديان لزم ةويبد ايفا فاق اهيل املا عنجد ركدتسيم
 للنت كال استني زعل ؛نؤكتسار اب كدي اذا نانا

 ولعل ظ مصل نامي زعتساورامل اغاتي فاح :ننم عفداوونملل اميرمت وقل ًءاذذ اهل هعاطا بكن ان
 2 لوح وة اضل آفخم دعو ثول ندب لا ب اغلا معز الامل خذ زرار

 تل يدنا يعمل يوما سب دبع 4
 يسم | | فيلا لاراب ماو لالاوكتب ةداطزلا دال لهتساوض انقلاب طرا مل ضدا نورا ءاطنإ عانق

 2 ماجا ماظن بالامس لطا عجول كيلا انا ماعورقلا "رجيم ]ب
 ددداضلا اربط ا زمزرغج نزلا » ادب باطل ايون ايقساو اواي اذركل ا ةربكي بطلا ا. مارت ءالث
 لاشتاإ| نعت دنع د لاغالاذ ند !لجورعش نيزندقداشل لفوخحت اذ كعقوب هتاف بذاكلاءامترلاد كأي
 هكلرنعالا(ف نال او كا ثاءباطل !ةدانة نوكت هيض ةلضنلاو كائاوكلهلا هن قضي هتان نيوتن املا
 وةمجإ لإ ميش اينعو يراد دافغنسالا ةثكو مذشلا :ةشبل بون لفل انس مجرئساو نومداثل أ ليهيلاف
 رثكلالغتسادندرلإ|ءلقر كت اوكتلامظنع هلم تو لظل اف ةامجانملاوءان تلال اخعمتحي ل رس طز عتسا
 ظ فضه بطلات ماب انامل رلطاوتلالاؤز ويت امظطع ىلا وو ركتل مظسرلا داي ةاتساوةعاطلا

 ْ ازاكمادنع ةشيلاز اهنادداكلمال اصب امد ازمدؤّزتو ةمهل ادعم ايل عبلتساتررايارعس :عيطلا

 ٌْ هلاراعاد هاذا فك داترلل تان نول يضاهّلاو كلا نذالة يالا ت كما له

 |. زيطسا شك اح رالكؤب اح فؤفكف وخالد ىؤهلاإ نذل اك معالو بلا ةمالسكة مالسالودمال ل الكمال
 ظ الواختلا دكر امصتس ان يتب الك قيلادؤكوونالد ئوهلا ةبلنك فاضت لونك الو باطل ازتنك الف
 | ١ 26 مالا تكد هزالو ةّملادع كو شالو َقِضَوْلا :دعاسكة ضامالََمِض امل اكةينالو كفي: كرمك د هنعم |

 ٠ ضيا ذاك اطالد ىوهل ا قفاؤكو و جالم رجب اكىذشنالو ف الضال اكل دعالد ناد دل اذ ةسضانل اكرم

 ٠

1 1 

 ا | ةلشك 0 ادقنكنيقةل النيم ةلككل مع مدعالو لفعل م دمك بيصمالد نزل اكف خالو

 ١ | داهحالد ايم اكةليضمالو الم تاهلة الاب كا ضوو بل اب كن اهتساكة بّيصمالو ضخم ادمن ا

 أ ةمهئذلا ن اكمادنعطبرلاو كاثاو ميلا نكل ذالو ءاطبل دكة بكعمال خضير كوضالد ىوهلا ءد ها

 ؛ 1 1 | ذاوغوشال نوماس م ورهدّدحو م ظعوف ةعبشلارسّ امج مين اذ هرضحو ل منح ب هلضال كرب نادس ةئاذ

 |تامار دس ركلات | 2 الانجاز اال اًءابشاإ ءاصالا زين ذ ننط مهنئا طم تانفكدعب ل انكم ميلا هساكمفر م ايلم ترطام كلذ

 1 ىو | (تنخانال مزالا رول ام داي نوُسبتالح نص ّنلان و نضانالا فرم انصب دسم بشخ حابصم

 | 0 ٍ ٍهنساوعَتِمَلملاَنومَِكَند]ًالوقب ىلاطتشا تاناهبل برن ناواهل اذ نمط ةملكل اود ذخول رمْولُولل

 0| #0 | فستانك ةوشمؤجم دابا كيد اياد يطص زوالا وماي مقامي
 كما, مكاسب كيفاكو كيفامو كيس اكو كنقاسو كعب ءا اكس دع هال اذارير كداوجز مة ع اضم
 كعاو|ملايل ثبت لم كتاكشلرايتخا ف لشبلِم كل هزع كر ارطض داع كيامجاو كر اهنو كليل ىف كطمجزم
 أصلا كاائاتالي جرم[ هلضل انوركذ نمذ هدي ففركلملا فيد ب بجوتسااذ كل باهتس اف توعد كفوخد

 ظ راش! كن كت اكهلككراف هيلع كلهجي ثم دفاد هيل مرام شو باكتراوا ةوهش كل نضع الكب ولذا
 امرا ايو بولطمو لالي عش اهلاد كنتسهوهواو كئطكاو كمون لوملا امم هيلي انيرلاب كلر نيل هللا

 انس



 ١ | ةاوير قوم طخ قون افقدعرلاو انف ابار ول سو يمل اذه ىللاوزظن | اهقكامقون "ل كبسكا امو اهبل اكن يطم ثحاام
 | | رع انو ليت قادم ععترقاواسياوتطقو رج ناوكسواوثخد اناوشلاو ون اوربعمهئامل ٌةاوكسبو مم

 058 ههفذ دلو ىتل القد لتلا مالا ايدوبقل ااه ياَجَممْنط انو عزمنا اسوشحومرشاو ب زج امتد

 انكر لل اعفنطعل !فلاتةيهلاةثمل لىدذابملظعم ويلا ان كتر ىلادخ جضىزل انبوب ةهن لت

 فيكتور تايابتزكالو قوانين عاطل. ههيل نانو سنا نبال اداة ذركؤل مان
 كئماند و67 اانا وطن نسوان 2 انبي نمل امنيعموللا

 ا فاعتقد دافل زمام اي فواصل ادع طعما ْ ٠
 |[ةافؤلد الم انداولعف اقاوؤرعنال نامتد دقن اا لاك انتل عش ادع نزع ايغ ني صفح عج بل رمح | |

 | ذطالل وم اونا لاك نينو ارمماّثا مل امش ارث ادع ككاذ لسانل ادنعاًمومذمنوكت ناتاملعامدك لع

 ظ لول ناهز أوف هب 2 امرمل قاوربول ا هنكتسكرااّتلجتد انانحا موبزكاهفداذزبل جر نيلحر دمالالا انَدلا

 انتا ااجروائُح فءعنسوالائئلا ]ها ائتيالونألا العدس هشش لق اًمهقنععطتنوح

 | | مص كلذكوائتلات ازمم ظحرفل اوديو نولجو نفاخ هلاو كلذ عمت هسارهيّنكا امورتروعهبرتسلاسو مى

 ذو ةيالولاو ةملا اًمعَعاطل ام هتناءاوفآه ماع دل اامةلجوهولْداَوا امنت اولوقي ثَحْملاعت هدا

 انريمقماونوكي ن نافاس هتك نذر اذا ساس مالم تش فوخ مهدوخ ثلا سلو منج قيال نانومتاخ كلذ

 دالوب كالو تاذتتالن الجرف د -1

0 

 م

 زفة ئاطاالا اركاب

 ا

 هِبلَصَشا ةن قوموا عقود قنو هنا و هوصبدب فكوني شل ةعموصخ ل اثم نه اذ نالو عّشدمالوذاتالو

 هلك قف نكس !رموهتا] ضمنا لعل تاعرب به خمو هنا طعاطر كتي هظب نا ضىلاغت تن نمل إي جوتسا
 كتناوقاائ لرحلة كت وكي نا ه]ملَعْثاْهم فاصل اهمال ايكيم هاداذ اة اعل اك ضف هبلعرل ثارت

 هبلعهشاوتسل لتس نع 28 اءهيلح هلا نار امد يغمر 6 شل !ل وسوم صن ثوان اسس فونوم

 اد ىرب اج نال سحانساكتكملالآلا ةنالا هطنمانح قوز ءاَقلاوحتالٌك ال ف هيلرانلاءاننب ني زوو

 لامة قون زم ضف منح لاف شار بن وعساه اَنوع منا نالك ناعم اسال اد ىوه بحانم
 لهاناول وبال لدا طلاء فرز دأب لادا حار لخا سنا

 | ايلان ةكيفاوعتتل) هنو اكلخ ديوداثل امك نامل اهتهناىلا نعرض اوعقجا مراكرضرالاو تاو

 ١ | نوسوماندمل اًكرتهن انللكش اناجنم[َسومل اوهيلعش ]صمت [لوُسد ل افصفحا5ُ انادي كتالوا ند كصقح

 | رشانكلو كسننال نبيله انت عدنه صبة ماذا هبايص اب نع
 ] لاقترلا ع دجا سوهو هتحاخ نعضوغداذ لحا سوهو هب 0

 هئاقامهقنضع طعن ح رو او سومايهيل اىلاعت هلل اجواف كل اهَدضَمل ى دي كنج اج تناول ا تيل ا

 عبدك دوم انااا ودعتاعتتداك تانج |
 دبا او دصوش اوف كبصوأل اهب خالو صو اننيئتلا ظل اال ارائاالخا لسلام هنا اك نال

 بإصْلوسَل لانتشان انام كلفن وتنال احيانا عدنا ع ولا ؤ ظ

 انكم َئََعَدَدقلورل ادَيَع هم سوس انتشال اندرغ اللد اوناَتاشالَمآ ولاول |
 هتوتناكائان1 كورلا هت لص لوس شدو كك اف كاذنماثيش ثفخ ن اناينَدلا وصل هَ نمل هب |

 َناَْلَسَو لاو لع رص الور كباصمركد لي ل نا لاول يلا

 التلال شاد كيو اري ن دلخزع نع نعش بلازع و غر طادبَع نة ل عإك ات ماشج اونانصي ناحل | ١
 تكطتفخو عبشدول منقير) نمو عبش عنز مز اذ هلياث ثسل انهزطتتالو د عدن عا ارافنالو كلش امامي عقالعرل لاذ |

 ل 22 ل ل م جير عك جدع
 تح للمال وس ا #7 د سس
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 ”.ددأماورمازلامامخ هيوم اشاد هسفن بيع ىف[ فيسوعملل ءايشال عفن للعسشادكعوب لانو كنوخإزرم
 لاخا كفن َدَدانامالب رهننكتال ل اةوماثل ازعسسأيلا حلا حدد نيب ةرداجعداهلا شيال لة اوه
 بج ْهِن | فنا ادمال ن ميال سو هنل اهنالك طضفب ثور امتان كلج ضفل اهل نمو كةوفوه نءتافل ارم
 أكس نانو ساكس اسر ل ثوان شن عضاونبالن ل ةضدالاو ىل امن لب نال نحال نارام رجل ل فوهيار
 الاانتلالارظنال واهب زال برعم ءرحال نم اهنعب اف اماهب ف مائه اش است ال مجان رف انج ااينتل لها
 ثالث مْش ادع اناس ل ابر لانس ني ماشه نص دريت مزعاّمي هبارجج مد له بزع ءّدملا |ككدانتعالاا
 ايلا جوت) ن ليرحار كلت امك ةقانلل ذ تافةددشمل اذ كنودوُم نمىلارظن الرحاب نيم اء ن | كل وقب
 عيدال هنارلعاو نيبيئجيعريكل ملا نممل امن هاد نعل ضفانَْميلا كيلا نات المل انااعا, كبد
 عونل زرنا ل انالو قله انسانه رشي عال مكهبايتغاو نينمؤما ع ذازعتتكل او هنن امرا بجرم فنا
 اونطنال موب هباضصال لومي مالت لام مش ادع ب انضم خنين انتزع مك بجبل نر نال هجالو شرج ثبلاب
 ميلاوميلعْسإَ]َص مش الوبر تالخاتم كي لاهتان اهل عضخي ةئيتبطم هؤنقونالورت ةومركيل الفان مبويعذ
 بهذيلالاَنان لاما الب دال. هئان.ال ءانالاهدد ايبخ ناشئ رع هتءادكعوبالافول ان هلايلداقالخازنالو
 كادال فاس مجان نيب ]مف كلَجاناراشلا هيلع شاركوا ل نال مل بدال وني دعس لاني بدالاد

 يتلا اليم يم طن دتلاو نوثمؤلا هب دعس كتاف بغيربال ق فانا تان دباس مجاري اها لاسم ىلا |
 لاا كتل السلا هيام ادع ينازع كد نيل اصح نبازتفربلازع ةقعلا كك هر اظول امدازءناكناو
 عيزانع الر لكلو ةملذن دسحي ارث عدز نمو ةطغد صب | خ عوزينموة غب َنانْوْلاَوَءدولعم ماياو ةصوقن

 , دازن لهي ءافو هثافارش قد نمو ءاطعاهلاذ[ءجوطعزمدلد ير اهرصئزح و ديالو رظيركتت وطلال
 هاوس نب ىتاد ثنا ال للاخ لج يلام اج هنا مالسلا امهرلع ليع نررغممج ت دال ازعت ابازرعكدزالا
 صوم انام وسم قزرلان اكن )واذا كمائهاف قدرل !لفكت ل هش !ناكنارل مالشلا هيلع اف ةطعوبونبلم

 ملام هت ازمةوفملا ناكناواذ ال ]جن اناقح للان عض ال ناكناداذاذ مح انا باسحل!ناكناداذان
 انل ةلفنل اناكدع نال 21 نكن اواذانوكل اناس |ٍرعضرملا ناكنافاذانل حرفل انام ثول ناكتافاذ |

 ةِشااْسَدل انناكناواذامل نزئ اذر لقو هش |زماثشتب ئثزكناكناواذانملرهث اذاّتح اضل !ٍلَعرل ا ناكتاواذ ظ

 | ةمولطمو هل اطانتل ال املا امهبلع ةنرفعج قداشلازعول اسنب ماسه عك العم هاذا اهلا ةنيناطلاف |
 ل5 نيل رعدلال اي قذر هوبَوحاِسدلاهئلط ةزخالابللبزمو اهنسربزخجح كولا هل طايل ابلط زف |
 لب نعال اميلي هللا ءانغ تونز كل ناحل الذ نمط اجر خانءلوتب الامل سحْرفحَح قداس ممن |
 طرش|رعىضر نمو ئب]كن مهئيلذاخلاىلاهت هلل افعل مو يث]كه نم هطافاخا هد اذا رم وسن "لب هنو ةرشع
 ايدل اخ ده نمو هلم امتنو هننوثم دج شاء طل ط نموت سول مل انميبيلاب هنم هش اوضر نززرلانموينبلاب |
 ةيمالتلارإ ىلا ا اان دل رمسرخاد اهنا دوام ءاذايَدل لبوُيعهرّسبو هنانل اهب طناو هبلذ ف ةركم امش لئشما|
 ةعنهئكيالْس ِنَصلالامماللا امهيلع ل ِنيد حج قداصل نع ةاذز نعرككن بى سومزعربسع فاني ادروجينبناوفصأ

 نحل اداهج مانيلا با ةوكذ و ةزكذ ئي]كل فيئضكداهجت[و طن إيف ةؤلضلانيدؤلرسح ىذدضألا
 ةولر وكلم اونضحب نول ادد قلع رتومل الزنى امتهشلاناةّيطملاب دام نطملاورقيازمةكدَصلاب قتلا اولونتسامتلا
 ملالممل مس ددولارترالم الاكل سالي عانلانْراسلادحإل انملا هَل اخماد! لاعامشبنعل لفصنريدئتلا

 دئخيدل او نزحازمءرجا طبح هتيم دنع ء نبع هدب بوضْ م ةسيصل اد دق توصل الملا ذنهثلا نا رهل لفصنأ
 ابو اذنالفدانتضالا مزازمرم ام ى الص اما ل اضام نانحألاو ةمركلاو ةيطعلا ةعينَسلا يب انهمع

 ا

3 | 



 أ نوير نمنع اف ةزالاللحدتلوانءايلد الا انِذدصقي دل اداذ  لئاجري لباسه رئلظ ادع
 شانازس ايعالاقدعل اهقرالا عاجلا اوممدنعائيَنل انناكامادارون ثيتح بولث ع ءامال اه مالد اهب ْ

 | ا]كإهوحر دج ايةّتلءلكضربو هدافركن كتم هيو اح قاملواتلشلنا نوؤرتلاذن انا هب ات ارشح ونس او أ

 | أد ناداهنمداؤتسا ةمّسخ ىأدناف هن بس اين وكس هضم ةليلد :وبزكف هاجس نانو سيراسم |
 أ ىةزغالابلطدبمل نوط فه اند |ميغ ارنا هلعن ثم احلا طش دسل يوه تل موبيل هنيفغتسا |
 | مهتاظدوهجد مل ناب انيلا ةاشداوناكار اذن ايلا اناّسوق تلاد ل اب ذاكل اذ امالاءم امن ومس اهترعس أ

 | اوكداذاففدهل [نماوطعا اماوبلسي نانوتفجو شانوف اجننل انوُسسول امم دنحنل ارث ساميذب نكرنل |
 ا نئابنولكوتهترالعو تر دقذ اذن هطا اماناماههتداث هت اناميلع كلئاذ او اوقف اواولحو دءاغعنو هل اءاللا ظ

 ٍ/رهماس لاه املا خم برت اناكا تلوح اعل هلائدمذ امال كلذو هسامس لوقو له |,عامدق بدنح ْ

 كال ااهناوو سالك ايلا ملط ورككالال |مّخانصل اوم انس اذمتش نول ب هنججزل اي نوال مق كلوا هاوس
 يبول حنارككوع دله انين ذملا ل ئتالج دنا مالطعلالا اًعشهشااولأ الو ميلجد اع زسو مقوم
 لكشاوااعدال اغدكسو عيال اثوانوةدع ل اويرلو األ اونواث لصف نكت ميول ااًولسو مهَيضون للام

 ملول نوبي ضخ هنا نجي فاول اول لي لاو غبالو لجيل عزكتن انام يب د ضلي ةتجنا فون هيلع
 نئيلاوطاز مشاء جوزين اسير دجنإلاب باق ءلزمافوخو بالامل اوشا ىلخ ف هبا تاك وخلاءأمتل ازيد

 | تابدنجزلاب ميلا اة لسانلا جامي موي رقفي هتاف مونلاودك اياب نايلسل كل اثنالكلؤ] تات ناس اونئلا ١

 ندين عصف هلئازعماشا لاه انى ل وسن لاو كلقهلياصمورك ايش اوم ات اهمداط صرب العم نانرشلا ؤ
 لودمهترايذو ناوخالازىلا ءاثتال العن انم هش ادبكبام هنا اماسي اناولّصل اوان شرع موضرك ايضا اد

 ةزحالا خم الحال نيل كائلوا تارتفلا ف. هئائاد هما نيم انءاولخ اذ نييماتل اناواَسل نعمه ١ ا
 هيعنؤهدقنهنفردل كك قردان عسازعب دنجزل اان مذ ةرا نجل تشل لا 1

 ايالاثامن)اًنسؤمدسح مو هنوامراتلا هلازعج اذاثو هرتحو ءاخؤتنخيزمو ريحا ةولا طرت نعي غد وز لطلا 0

 هموم اش لاكهجاجوضاثو ةديلاو اس از ياشلاهيحاةجاسفيوشا لمدنجنلابءاماةنلملا ذاك بلتف ا ١ يبدع
 انجري اعملو ب دنجنلارمصوناوخا ءارَمف توهج مين اهتساد نعال هما لمد عانعد دحادد د مون ]طسسؤ ا ْ -

 كلن اخ ناوخالاةأنساومو اننا ذداهجااكاو عدول ابألا اننساكو ل انئالش اون بمانل ركن يمننال 2 دا ٠
 أاذيتيمااولسب نابوناوتنالل لذبلاواؤتنبىتشل انصخب نوؤرميائضْيش امل: دنجٍلابرسال !لظورماندينش نمأ ْ

 ا
: 

! 

 كاف كابمدائاكسم نونريالو لال اع نون ايي نينا لع نوطعسمالؤ رحل نوايا ان: اموات
 | كونكت نود ايالو هدداطيال لسع ف ةنيدم نكخداذاو ندم اخاطاو لاب مؤ لش اثم لطا نيا
 ةدوفغم بوراك دنجنلاب«دحود اهل ابد ناكد قل هنلاو حيل ْجَم يل عام اَماهت ثان
 *ورعلاب ك سقت هلا ضخداو هلل اف بجح او دنجنإلاب ءاثد ناكامآلا ل ويم اكو كتوعج)ها قوقع ىوس
 الخد تيدر فى نما ْاَكِب اصل َنساءَبامَيماَلا لمت ىلاطت هللا تان كاع بقب ىدهل ارصتعا ثول
 هلعلبقيىدتمانةعدهلا |(ةكاهكالمو عونخم بألا نيقيالو نيالا عالو ل هبالا نامي 'كد نانجال نم
 نكدةراذذ ليل ادداتنا'دبجا نم دنجإلإ ِمْيَتْسطاوصْلا ءادْن كوي اوال ثوكلمل اذ العصو
 | كيلعوث مد قام كلن اراعاودنل اًيشوحثالو كنيع ب صن ثول | جاوا نل اءايلج :هتلذ هداوجذ سوفا

 متم ءزحوجملا

 و
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 كضنرتساودرءم كتر اركت ةمنزكلو او الب لكل كينرلز زهعد قو هنع ب اغا ل طظفحيو هنرخاؤ ءانجم ا
 ءانالء ارش احرار كريبسر كلكم انهي فول هم ذخايو هنداهضبتباماف ةمزروا لاند ادلو فاي

 لملالضفاّن ان كامب مهن تو كم دس د مالو | هاه ا لومي شالو هتحر نم كؤبال اذوختخد هليصعب لع

 املا الار ظن الو كل شا هن انم عقاد كرهط» انوهلضآخ ام ليف لام صتو كل انعتضتنالفعضاوتلاوةدابملا

 ايهالدومل اذار. تال كن :_خارمكطح نيخو عبشينرل منير نمو عبش عق مناخ ل اذ انندلانئتالو ك دنع

 كنردوهزسوتالو كةوفن مرات الم ك نزع زم كل ةحيانهاو قكتالو كيرقرم ثلا هركماط اغاظن نكتالورقفلاو

 فرهنوجم الكر ع فقودحا ةياقك جز لكن الو لح لكم انهم نكتالو ءاهفسل ا مالو هله مالا عزاتالد
 اهدم كاش مجاوهعتتادلاو كله مجاولزاننت يق كبلهلمجاو مدنلف هزم عمت ن إبق هزم خدم
 ءارذل! لهن للدوءاذل اهلل نيو ْإوَصْلا يا ثفرعو كان بيبط كلامج دم كن انام ذرت هبراغ كال ايل محاو ءدماغن

 امك ضف اءاهعت نكاد اهلك لان ةرثكب اهدا نعتالف ناد ادنع دي كل تن اكن او كنز لع كمايقرظنا
 . نامل امدادنكالام اجاءلعتاهن كمل !كييلعو كترخاف باوثلل بجو او كئاللخا ىف كيلمجا كلذ تان

 دأرامارا ءاءايصال ل اق ءالسلاامهيلعرب نين عنب دنجنباب لاهجا اع كنرتسو ءانلما ادع كل نذ

 ]بأول اناهنم فثكتا اماهلَم ير ما اهلك اهنع افشاكتن ارتد ؤ ضير فشكت قر بون ى أ فهيشب رت كدسا
 علي كاسر ال كلذ نيكو شا حور[ نه منهل هير ثم ةنااوفرش اهلك اهنعنوفشكيإ الكل اهل دن

 نولمائام نولا مالو نوهتشت ام كوتبآلا نود يزن ام خد يسال كت ركل لوف ئج اطرت الف هبخازم ةرّومل ]لع

 | هلهذهءسبل مجزل فوطة نن ازجانصل اهبوفكو ةوهتنل لرلطل ايناهتاذ ةرظنلاوركلا نونركتام هط زيتا
 همالحي الا اميل ةئ مككموئعف اورظناو بايرالاكساثل بوني زاورطنتال هع رسل مجيفو
 ءالاانازيملارسحاو كميرحنمطعاو ك عطق ْن ئلص بدنجنلاب هامل |طعش  اهدامحاو نبل ااومحد ان ىف امو
 تالا نلنعشاونجوبتعاف كنعيؤعي نابت كنااكك ملظّن ميفعاو كمماخنعفضاو كبس ل عأسد
 هت ازيع[ طق د فنالب دنجزلاب نيالا نئيباّصل الخل رعي هرطم تاو راقلادرازباكا ل قرشا هنا
 :سضتىنل ا نانكل تهبل علطتالاخ تاب كيطع اذائكآو كرب انيفوتس ادضف كلذ كاف ناتو

 نا نوصل اضنخان كنت دعس اثلا ملطين ا كرتضال ى ذأ اول اذ. داهشالا سؤ لعمنالع كهزجيإتسل
 | ميكسابصاونبلثالد ادح إل ضتالم نمماذاوهولأ ت نالت ندين انياعدق نونلعن امد نوتاانبلميمبذل اكيد
 | أ بدنا انصرهت باننا يبول ممهاوعا بإن ممسؤداهثعش مهو ةئخم رانا ءايز موسي مل اكركتالم

 | رتلاوذدهن اذكر ين لمجرد رجا نال ةزالادسبألا رتل هر ا كرننلوك مانا لولا نادك مالطا
 | المع م كرو ,دشر همهلاون امال ب ههكآو ىدهل امل لهوْنْمطَعجاول اوني اامهتاكراتلاذ

 : |كنيالوش زم نان كما كو شاركت نا هسا َع ب وب نا هاينِدَو هيمان ماكو | لع ءاماو هدم ضرع

 | ىلا يزفلو ولع ءاتناذادج هيلَعمنا تينا سوت رعت نسجل قضت ىلا عرشل ل هيصحالو د |عيطب ناو
 و كلذ نمد احا يري لع نوعل امل ن مذهب ماضل ازعزجياهد هلق اظ نون هثعاط نم فلكر ل ذل || ضفلاو «دعو
 ْ ادلْفَسِِِر نيبو هندب اي ةماهتس الدون سبل دم هع زا مو عرمأ اخ ضرمموطو هزاكائللَْإَعةناْسالاىلا هب دن
 لوين ا عطب نادحال بام ثمود رغلاد انجي كل ذ وم .وهرهنرخأ ]ع ءان دل اريؤم هئاوهش ذ_اًيضام ءاوهل

 ءاضملإ]إًصْغل نزاولار اب ضو ةنماطل انءاجو ةنَمل !ئمافو ةضاول ا'ّصقوؤل هنااا اربالا دزائمراغل العب

 تلم لعان ةمانتلاو ونحن لزم ودملكلاوةعقرل نوككرل كلذ دنع ثني انج علال اذدبد

 هنخ نكسر رظعل هضاب م ةؤلَسل ! افا اًملوعدا اهضُعب دلجورعمسا لاك لحرب اي ةزنال اذ زؤفلا هبوُجْام

_ 
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 كل يرفلافؤبو باسصل جيرو ىدامل اوكبو عياجب مط د تا ان ركوب هواهن ءطقيو ]جازم ازهشذا ذانعأ .|

 ينل بلو هيلا نيومع نيكس هلي تاو ل ةد الكا املس هع افوائوةماقل اقول لعجا, مل! اثم هرون نر

 هيافبارع النالاب دنجزاي اهلا زعرتيالد اهدا وبس كسول امانج ا ثيكى دن عرس اكل ذاشف هيطعان

 بدنا لل هاانَحإ ةلجإلا لساسا ساس ائثلكلو عرولا هد اغو ماضل العلا امن موداعولاهشنيذو ءارا

 دانئابلونييروتلا انف برض جابيدل ا همها يادوب اناوفعرونئماروس ىلاعتو كرامتش َنا

 اناكتداءايلو اروتنلا اذنه لخد اضقول الوط مد ككل انجخن 'يضنو رجازح لبولطل ان غلمو غام يل 1غاذان اثئاذعانس

 ايناس يمد مل !مممطقو قملرلو ياللا اذعاو نيعالا لي عرض اكاوؤشت اماهفرمل هزرحو هللا ماك

 لحوعيلوق كلن مثئنم نكي مشاءاّيلإ ادامه انف داةنالازيم ةهاكألاجد ىزالالاسنولونبن ميل شاع

 م ل انهلوتوزاضنالا منع ضاذ مأتم انْ

 "كاس طعاوم كيعأ بانر ةقباشل لالة الوزان افزع

 زءدازتلا ع تيبح] ممل مل لسبو شن أن اناواَصَيْوَسعْلا
 ا و هر مالا لوس نىس سورا

 دمها عشا تان شاذ اع عسل اعانفنَن اكو دج ابكيلعو اهب ]اهمال نعشاءل دتش

 ظ كال اء نم انهنانريطااولكلاو ل اياو كيورمنختسلو كذ امياونن بهن مّتات ال اوك ياو هتداعّوح

 نكميامةباغ د هَتجاَناوَسممْ اما دعس ن ارسل انعريتتلا جال كتم تب ةرخاطلاو اين |زم

 كلبالاب اكن مرسل اب فعالا ماب ؤوضماخكشلا دابع ىيويضمنلا جزم ك ضن جوال اكلاةوداهتجالانم

 هبدامل ملف ص نافهلدا ةدابع نمريصقل اف كفن الو هيضفل اخس ر دعت ف دحودامتر داوم وزنكلاو

 سف لوقعلانغف هدداانمايل يلوا أذ طوع ومّرُموهتدابعذرتمالديا

 ىداباماشهابرل لاك هنا لوالا زيا زم] قمل اورعل لمان قف هددض ىغىئذلار كحاب ءانع تدحذ لوقا
 تورةراصلاء ابتلاع كبرهك راس نم ب هاورسرنت انانوم| مالا عمه ناآيامهجرذالاعراتل ازطل اع

 ويخايمتاعززنالنإمانإ :رماذاد م. غادحهلعؤ كرام ناعتلامل مذا هه اموت نامه عا |قاغلل

 الاجل اذاهعضتو ةركع للذت ناك ايار كاوهذفل اعىف باتل ارمشكة ادزنل 2 كاوه ىلل مره امهتارظنان بوصاو
 تانْوصْلاْ مل فطءاذغل ا هيل اامطبضل عسننال هل قع ن غل ابل اطار ث دو ن اترل ثلث مام لاذ
 | ةقعال نان تافئبفيالرملعإ؟ناطعل ليراعلاّن ان ِنوبكمل ادد ذاحاو فلل كضتضتال هبلت تان

 نيجشضاوتلاعضريرلهللاَناراعاوز ل |ةنلريطعو لوهلااةنلةنماتجوحل اًوتلازعهلهجزتغ اذن اخاهنعلا تلازم

 ولو هدوحو دنركو دقي منمازكلو مفوخر دقت نيا ازمؤبرلو ليو هنيظعر دقت م هعضد كلو مئهعضا ون د دقي

 فيكءايلوأب هيذ ونملادذ وب ىذلا مكلاضْو رلاب كنظايف هئحر دو هئفادد دقي كلو مهنزحر ده نينا رغب ١

 سماه ب هيواخملا ةدالعر انخجو هان ينمب فكم هاذي نع بوم ىلا جر اراب كتظانمو هندى ذؤينم|

 اضيع اداذئادادس هئازمدا زال اًحاِنتلاد اذ انامل دبع قول انبو لت نم ةرغا نوح هذان تلا ١

 تطول اشم انهلع ءاس لما ل اظن مد ىوهل افالخ ىف باول كارل ةتاط الام كرت نعيم الاعلان مائها

 0 لثماوساشل اعديافامسأيلا كيلو طلاو كانا ماما لماكازعدل ايلال جالا رينسا

 تق ماطتسالاب كايلع ول علاب ب امد قيمر دتد ثار قالا لشمل الث خاو دل عاشفم للا
 ءاناضالاى اذهل كشغ مام لاا كوتدعدارمكك يلح بجاد ةنافاماوهْرع امون كفن دهاجد هيلو
 كنمهوندَعم امش كا هافخاو وانا كل ممهظعاو كل مكرشأو كلمه الاعاو كن امهيقالاث :دمامرجواا

 كندهاج عوبصاننوكمالو كنواثعْل نش تلة رلذ بْواَمَل اساوسوب كول ارسل  اوشو كايلعك ءانع لضم رمد



 القاف
 متي
 [مسس تنس ةادرعم كم هاد هيون ل اكر كنم فعضأ هان يداها امص اعئاس كياهف |
 ارمملاهاغ هبفكيوغر للهجن :ؤم نكي معبل فطل دقن كنا ههكارم مان اي ميقن مارس ىل اعدم دعما |

 | انلكيزتن] منو الهل ونادى رت لج, فانساةسيرالم اههساثلاناناهلماد ذم ايلا ءذطرذحا ماما |
 | ملين يمل دازعذ هوجو نيرتست يل ماج كبادشد دوه لع هملمو.ت لفي نامتيااركدا ذا ملطداذا|
 نيميوهنن ميامي ايفل طر دنبالو بولغمو ا انوه ب مايل لنجوم ٍيزطب ندانرل اذ ةويسودرلوبدأ
 مندا لاله اماسي باشر با ةناك درو فضل يحال امالنع ممهجد و هنانذ له ال اوف كلي موبفم
 لوثر ناي هل ل اًهغمل لفرع ن اهجاجتم ايلاف هضنويط ع الوطو باتو دلع ةند اجا فرلتلا

 نا دالب ى داب ل. عاش ادي ز دبع ل اذن يعل كيلاوُه رغاوزع هلأ انهلالوتلامللاا

 نييزيئضاوت«يلعوقزالاسانارف هيلا ام جاجزمدريرم كل لملو مشا نإمدالالضن دا!

 لامها تلاع هنع لول لفت ىف ءافدام ضاع كال اطعاوممو هي
 اذولومعدابمل لراس ماهلادان ذلة اراض حلا ةرثكةدالمل رئي
 00 اونا هباب ثمتملا ل اثداذ نيازمواذ فك لوقف هل مجمع ىذرككملا ةررشدان انو مانغا
 نموتتنل اهبل اجاذبوُمرالا لوصنل از ئثنمان مالتلاهيلعل انك ع )يلد هنا حل ابكي ثمملا
 راش ]من الل اوشا رع هيل شل نكمل اقف ةلفتل ازعل ثم بالا لون وركألا خالال ا .مالكلا
 ا خذي زكت و فن نورا اك قب نونا مهتم ولو لوم امنيا ضيع هن نو
 | نيياتحاشاذ لدلاوىنغلازمهيل اش اذرّمفلا عهد لوطراسل اماط ْنلاكذ هيلا جئاوحنل ملط نسمأس
 ريم نالجتئاثلا اال كم نيل لبق ةرشاملا امو ةرشاشل لام نشل نمديل مش الولاد ءدتدع ذل
 لوفد ماظ خوري خ وهو نطاباذطر خل ملاذ داو هنمرش ىذا اف ىحداو هبل حدد قئناوهنمأ
 لهادا يوه ركرحَي مم بالية د ناحل ذل ضان هيل ل ضاقت وهن يخون اداذاوأ |
 الو ا'فازو مر اتلاوانب ام, ىف ثول اءانوفحيلعَق صوم وقلب خص تل للم لاف ص اطيكدلليقو ناز

 هيلع لومم انغ.طرام يال لحي! هت ظعا رع ندا بزنيا معي
 افلاحو ثاوهتل لضفراورقنل او نسعاكربَصلادّسوتلل ترن لال عند ل ئونصو لحد ل امرئ مالا
 هيناتا: هئالم اشبال تال تكو درك انام نوط كل 1
 لإ لأ الع لاةورارقلاراجوم ةزحالاو ناكشج هم 5 وه هزيل نادور حاس ىوه هاوه ن اكن منكلو

 ول انا هي كمنمايالو هلل اركملر م لزمن | دا سالا و: كله إل َعل 'لتعالاو حض الوطورتغا|

 ظ قيولانلخ كلا عاجز لتلالح لاقوة تنم كتي نال وشل اراهظال تنم لاو نووممامما |
 غماددانمال ل - داك العاومْرَم مصنيرم لوقو ه ضن سطع اؤو نإ نم
 نيةواح الخل ايل لاخلا دما عاطا نمو عاطب ثاعاط اسويه ائتازمل ام هنا مالتن هيلع لوقملافحت
 لانو هاضق هل برك ذخاميلاوهلاركمم زمر تلال لاهو ني فول الضم هب جب نازل عاما

 ةملإ نر كشلاب دعس كانا مال ل الس ل افورثشو ضرقو او اين !يياصم هيلع ثنا رد نم ةنتتم ع ن اكنمو نما
 اسيل اال اند اقول اداب سلا طمجهتلا نارا لِلَعل او ىبمعومركشلاو عانس نا نالركشل لئبجوإلا
 داش إلا او مراعي هملطب جؤنمياداداكيرل اهلارلاظلان ار لري لع ل اد اضوع ايدل لعولبزم ةزخالاباونو
 هنن لَم ا ل ند كا طل عجاف هيادمذو كلو جْز مل لييلع ل اةورهتل ةحزؤ وطين ا

 ها 6 اا ومْرَمو نورخاوخر موقاهج عر نوسانلا الل امد شزمامالفا
 ذحالللب مالتِلَعل | اةورفاكل طةخو نمؤملاطدكر نول اذ هتارللا "ل !لعانع ل وفعل لمح ءاذدامإ|

 ا

 مس ييسسلسلسلا

 سس يهسهستسسيسسبب
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 00 دج ام اكورد دال سك

 للاوعدت مص ؤ هلل اوي عرلولا ًارجءاسلء لع لاف ناوخال |عمنو لاب نائبال اش ”امهتو:ت سبل نانلصخياتلا

 دا طفاذاام ةوجاز حما اتبع لاثد نوزهلادنع ل اداوطلمداكازئرشل هال تلم لافع ورك قوقنملا |
 ميل لامر اكدن داغر عدانسلاددد لماجما ةضائر 1 تلايلع لاو ثول ائدبجالناذا امن ول | زهمسو نوما

 : نيورنان د مفإمس هاخا ظ من تنل لعل اًقوريلعْوْ دام جلا مكنال الر للع لااتواهملع دس ال الة من عضاوتلا

 ملذتنغررل نوكتن زمول امن لادلا اكان ا العا
 يالا ابا ل ا لناولصانناهرعيحاصظعادمرتو رم
 ٌرالَملإَءاَع طل نال :باطدّسل اهلل هيكباكة_ربلع هللا نواصل جايتحالاب اكن اعد

 نينار ال اهئالو ارم تلات اهب نباتا هرم هاد كياني اضل انددم لولا اهيادلبل الهو جعمل
 انهم ]2 نمو اضل ةنعو هلْضللةنافل ماتم نكد ل العام جرخم يدل اذ كناوخإ سمير نا '
 ا هلعاطل سامْهمفو انعاش ا ناولو هئرخاو هالوال كلذ ارساخ نوكمرشاف هال صب عمإرمْكَع هئسعن نما ه2 اغا | | 0

 د قحإعانتدم اثم ةداشتل امنهل: الو امال نمل امون لسد هملاب هذولا ذبؤولشلازمعام العا 0
 !هتنوا نحوه دن انتشماهناد رهن هزيؤنالو هك متن ل تتنامألا كنعان سببا ماتم اهق دصو عل ْ
 كم هلا ذرخلباكذ لتلالعل ائولَسَم نمل نمار اذ قربك اشبلا ان ديم لع هئولصو ل كولا ا
 نال السب ناسا نان انه ]كرس لج دز انت ديون يع مدي بت ارك فما رعل ل ١

 :ءأو نها هنمر دولا درك فطلبو لتر اركمولي ناو ةوجإع مدن نباشع نيبال تون 0

 1كم يفوؤقشو مرا ذا كانو ءايتل انوكلم م لن اف ةداهطل الجان ندوب ٍنْوْطنْوَعرُي شاءايفصا

 ا و
 ركسزد نول اند ادّسعانعناسمال ار ؟كاراشي ناوركمرشبل انيركم لاش نانو.تاسَنلادّسعاب نيتبلالع

 0 املا اق ظ

 ١ !ةااعاب هنت يق راتلل ضن ج بةلام كل سانا ايدل ادعي الخ هولممىفوملا مالثع لْخاذَداشرْهظ ْ
 , تارا |. اوب ةنل صرنا كةمكحارونب ةنيمل اموال ويش 0 انلعلااومحاخإ 0

 | يصلان انراعللبات وصخ بودل [رمدفخو زو َءلَحَوَ سحر َعدهَناذ نمصل ا "لعنمظَع محجوطنل ادلع ملمس

 ار ]اذ هلا تشاف متعرج منبع اكنوكت لاما اع اءاشلا تعمم رمد يضل ارهغس مش ناو

 ا 0 0 ١

 دعت ايغمصفحزع قرملازع دما ز عنب ةلعاك السلا لعل ادا ا عولبع | هن 2
 والطول بيض زا اداننلا نول مالتلا هلع من ىبعلانلاناتلااعشادكع الدارج

 ةانوكف كتل لطول انمنل انضمام 2ناتانبوهو هل ع|متي نإ]عللنر كوب نونتضي ]علا نون خابرجالا دل نول ظ

 شالا ين كج هسا لايتم تخسر هيلا |١ يل ا
 5 الا 0 لع نامعأ أوم رو همجو لدم ى الب هلع ةيضيرل ىذل اهل ترد ار اورهحه رج لع هيلا ا

 0 : ادهن ةّيطملل ىو ةيتلا مكي نوموجمل اره كلو |زيمح رمل فوط اهدنا رات ل لع هع لوقعل لنحت ف 5 ظ

 الكرار مر قتال قول ذللك انس تشرب كارلا نيالا وشل كرا 0 ؤ
 حا نامت نيل فوط بسب نذل ابو تخ نو ملي نونعو حيييل لوط نوزع يار نينؤؤيلا نوط 4



 .-جحح - تك ووسل معمم مع همهم عددا م: دس <. د ح اح ل

 مس م حم
 هدونورنهشايمادسان اول ارا هر اوصال ل اد كاهن ل ضاهل دعتس ام كانه: ىمىر نال كاهل اح اشاياهب
 اهنع نودشكتإب الكل ناهس فنكتا اهنلمتربلياول ان اهنمفشككتا ابعت ما |هنعافش اكن اكا تروعنعشثكمارق
 عاطل هبحازم ةرؤعلا )ع ملط ركت ليل اكل اذ ل ابدل اذ فيكو هللا ود اناول افنهل رع لسوف
 نا مالامباوزمظتنلد نوه نام لونبالاَن وبر اماول انتل متاركشن اوبل ر كمل !الواون عيل ندع ارككل وفا
 | ذ هوس لم وطنا :كايجاضلاهبوعكو ةوهتل طواشل اف عرزتاهتافؤرظش ادركأبا نومركت نب جركتصلابألا

 ا هتلااما ننام ةنهكدنهبويم فب اورطنا ثانرال !كراثل لوح ذر ظشال هد يعرظن ذ دوس رلودبلق
 انل وبال دما ناهشان منيو امال ساراس اب ةضاعل | طش ادا ]بلا اور ان ىف اعمد لتس نالعد
 و مار ااواص ةيزونلا ذركل لق هنااوممْلرلا ما انزمهلضل ال اشم| غل ين | ل. بالو ىذا نم هتف صبَوح

 امن كن لعاب وركلا ءانس |زءىلا او. سحاوركعن زم اوطع اوركسطق ماو صوكل لوقا انادوكم اطرد اووف
 داهم َّنانوزالاركتعمفا اوفعاورعتع ادركت ءاسازجونعي نا نمير كما اكركسللظ زيعاوفع اور كمماطزم

 دونم الوركتحازمآلا نوجا ٍةكن ار كس نينطاخئاد نب اضن الع لة وطمنادوكس راف ادرازبالا لع
 مهدنعد تل نيذَلا انتل اذف منيدت[رنزماذاككض انوار وذاك زازا

 للبول, عاوفعأو اإل اوس اذدهاءايفصاو هللا أب اونوكت نامتدران انكلو مالحاميلالد لومضف

 تكسو: نارك واَوحب ءاهض ٠ |لعاونوكت مكى نه عاوعراو تسمو اوطفحاو ىلوفاوهمساركسج طع

 اهانالوروتلا اوطكابال كح انتل اذكر وكاومضف هش اهيل لسوتو ميل وما نومجيرم اكل نيو ركز نكن وكت
 محال كا ذكد هج ناورخالا دعا دحازب اال اعالو نيد مهب نا لعد دفيال د بلا ناركأ ل وق وبجمشل

 عاطتاوإ وح هيلع دهجو اهلطو اهتحاف + لجل م ايدول امل حرإ سان ايس نارك لوقا نحب انتل حر هند لضركل
 هي ل نوه ذا هرلعول امل ارجؤقيال كان كام وضي الوم نسمثل دوب :هبدوععالنجوغياذ امو قس ساثل ]سجينا
 كتبا باحضالا سيال ماههتف منار نيرا يو والاول
 هس نرسوكس نوصل ل ماش مملعنئنْلا ةينكلا اهامل نما اوظفتح اف قد جر منهمالك كرو نييلكتلارثكآ انو

 اناركل لوحي ٌيدصي لوقي ملكوت ادد زالابذاا ارلامل الوضث ايال كل نكد نين |لظنح نمو بلا

 الرا رن ذضا ار طم فرص كانا ياك اذن
 ليلا هضر هلي عضاوت مو هضتخ لن عضاوتإكلاذكد كا هع اهّنع هسار,ضفخ نمو هش فقسل |ىلا

 ةفاكتدا لدا زر املا نا اهبْولكتلاردل بولا ذك ناز اذل لا لجيل از
 نيك يدان توضيب هو عطله ونامت ن ولاد نكو اطلس نركب

 ديلان ناالا راك وس تيجو ح تيب لانس نط لاازي الم دحاولا ثيِبلاذ عقيل يرحم ناركل لوقا
 ملا بانل الجب م دجوبرل هيدي لعد ؤمول ل دال اعل الان كو المسد تل اْجخ ال ءدعاوف م اهش لولا

 اررسيضتو هرتفيال فيكمانومل اطل ارت : اوصقي نيازض هم بعز خوالد هيلع ضيالو ى الور هظا نييزمادقو

 اولمتو لنيل يلا مما ابر نّولون ا ءطيرمالا ن اوف ب القل اعروظيظءاش نمد ظااللوقي نا

 !كايعمناو ةيَملا مود 'ر فم هند اركسؤم نا نوجوت وتس ارينع إكس واد ا ةوعلاوهن لسن يح ايعاب

 | | 7 زيوت مداخن اني للوضك بانل اومن اكس مجلوح نحْنمنوفرطي مالح اهب نو دوربضدالاىلا

 ١ |ةلئل الموت ةّيحالارظن نيكل وفرح ائيشس تجر احاول ادابشخ لالالا غران اهترنول [كسبَنوماف

 | ةاهتفاذ ءرزجرلو ةئيطم ا عب هامل ارظن بكل ن كو همدىف كل شدت نوكمنإزمايالذ هنن كمر نفد
 | | رئاظلإلهي نيكو لم انكوطف هزيفيول ل لا رينب نإ عد دق نمد هاف كرش دق نوكين إن مايا هب كا
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 0 دعا ا يصسخ



 مهيلالل ذ عزف نمش |نمؤبالر ككل وف قحهدهمل ةضفاثل ادوهعل اميل ن وشو هديصعم يمهنوعبطت ورام! حالت ىف
 نوضنو ةئيلانلا م ةننوليزت يذو ةوهشو ةِبداند لج ازمءوتس اريك هند ثسامادا دايم احتار
 رافت تي كت ه ءاّنل نومهركتو هللازم نوفر تعطقنم ةوجو ل ئاذ زميل جارم ينل اديبع ابرك و ةييل امون لوه

 ق قش اءانيلو اركا نومعزت نيكو هءاشل هرككرم ءاعل كتوم ءاشل بن مءاقل هلل لحي امان « ءاقل نومركت ناد
 نوكي كلذ ]كو هنافكارضاسو طونح يد بيط كيل ازجونياذ انضاينَنل اب نوممنعتو ثول انمن يفتن اعساثلا

 مل اٌةموركد اجا ءانن ركتعونباذ ام لاؤز تاس ىلادلل ذ كورك ث تز وتل كاب د زبر كعونغيال كلذكبإًءلاف
 سملاؤض جالا نون ينل اين [ركلا ونور توا ةملظ ىو نوت بارت د نوي ثول لا

 اشرلزمال لعل ارونيركذ انهتس الن نك كن طمكل ذلجانسوراقأ ااهباويضتس 0

 ةولوعتو هنمنورطت مناو الا نا نولوقتهوميطعاكلذلجانسو ةزحالاوال هباوئيضتتم نا كرو وَمِن

 مهل عبدارمددعالعريخنعبذكن نان كعممْن كك دصي نيكي كيلع ك1 ا ا

 كافل اكل ذكو ضن هت قر ولع ورا اذنات اكل ل ومو ب نكل مّ ةيرنعال داكن او

 شه نوحو و هظ وف جاوتسلا عض :وب نال اني زجؤنياذا ظلختووست ةدابمل مود اهو ثول لكلب نقول اذ اذا

 اهذازنافةيلطل اركتوسئلا وعمان ةلطعم ةشحو هنمركتائج اور كه اوف امراعل ارد نوكي ن ل ,كتعونبال كل نكران«

 ١ لا طثالا ا مجوبطي فكم اخي ان عوض نوككف اماطخم ا اهيلَعبرتِن إلف ةمككلاب ةبساؤنل اوكسو لَ: ىلا اوعرعس كلل
 ماتا الخ نمار فيكو اها ننال رعب انت فيكما اهنمهشا اوبال سرادواَطح فيك !اهلجإعن تس

 ظ

 ا

| 

 | رعجيو يدم غلبي فيكود اهتجالاكد 0 لا اًوغ نموت
 هب ب همم انانؤمل انين كو نيرلارلاغمو ميال متت ال اوينس نيكو ]يد
 لوتاّوةزرامضعب هضرقي الر مهب حاكتن تيك م دنع رغبت ل ل زيا مول بلخ جلكسي فول
 لينيورتضتاكو اًينيككمانبش انو دوصعنال كل نكاح ا ا ماك

 ا'مؤن كش اصقنالا كلف كوي بعي هب لياهض باطن نم كوت مثل ارنب رصين اكو نونه ائاو نوّرعتركشفن
 قرا ثوذوسنرجالا ءوتلا ءاوجا ايرككو لك اهلا هركتس نم زي نوب هو نوشدعت ذرب وكت ريدر كيطسلا
 ملال عفير ظن ركمل اظن نإ ملا انه م تَركْشوهَن ول فئركرجاتسازبلعد نوت لزائل الا ةوسكلاو نولكأت

 يي نوط لتي كبدي اهلص فم حلشتةركينب رماية لوص امرك ارباب وركب امرك ل زف رفا
 ناطجإنمخاتتركلاجا ناركسنن اثر الء وسلا ءانلعإنركلمو نيملاظللال اكتد نمل ران عاووكتقحؤيرأطل |عراوت لع ]
 لماكمان نال زموركّتفن)لعاوحوف نالانموركماذاؤ ةومتدلا اواعجاذ نال ضركسمظ انرككل حدة هن اكتر كم لزب هل ثوملا|

 ١ ١ عمنا لف ماعطل لتيط ىلا ريل اظن إكرتاركل ل و ركتد ىلا هيَولااه دايو وكتها اون خواوزيك نالانمو كان اخ ١

 ْ نيل طنب اكد امل لحن مدجا.مساهتدالح جال د ةدانسلادنملال ابدل حالم كلذكعجولا ة قش نم هديا
 عقلا هجين وت نم انتل مان ذكءاطتلا لَو ركدعطو ءاطنلا دار كذا فت انم اتخيل ؤ

 0 يو م ول رك عارركداذاناهف
 دووثيطوُمْلا ان ان اديبعان كلو اهب حن مائاركس اهل ى د نيرأل كلو ةمكل انور لق كلانكو اهلذانمو اهيا

 ام ةلحوول ركل وَ هبعكعطس ورتوالاحاد ل هواكاو ناليالا اوثطلخان كل ن كدلك ركتهنو هيعطاو حت نط اود ١

 َناَهوَم دونم ةركح اونا ناكل بذي كلذ كدنازطق جد هنيركعني لذه اضتسال ةملظ ناب ذ ذ.نارطقتلادقوي
 يعل مكالو نوملعب ءامل ك2 نوهت ءا.لاعكاك نول تسيء اكل امين ادسع ير كلمداهض هن غر هوس هس كالو

 ميضاون كاياطحز هت موك "حانمطع كك كهوجو :عزكيلهنركلو ص كلن نا ايد اَيبَم كسوف ماركو | > اكاد

 مطعالعل اركي انّ اهنعانركموركلعاؤسنركيزضى دان ةارعن ايئدل اكل ل 1 ارقام بدة كت اخ نمراعل ارك نمو

 0-ما تمن 0 م ا سس سي ع ا ع ا 0 ج7آآآ3 7 م بيج ل



 1 0 000 ءومدت ننال عجل ع ناطلسلا

 خدمت انانغم ءءء ظاننالن نّولع ان كرتالا رخال انوش نوكر دلال آل وفرع ببسيوكم هلي بلا يللا

 اه »م صترركل اه ,رقيحت لبنك ل اهتانتضحو اب اظل اراذس ناركك ل وق اري حوربو ود نب ادهف هللا انضر لادا

 | تحائاو ةبولعلاورشلاط ا, نم ندلاف ةيكرلاثنكلابت>دلاانارككل وقاوو كيل زك عم دركتبفاذ
 | هاف ةئاثلا: واصل ءاندل انداوجإم نوعاو ةرسالاهرش 2 مل ائيئنيل كل وفاّوبح ةئطغزجرماول ايدول

 | لوف وع دعاها لسلق انشا لي انس ]بج ]كد اهناونكتساواهطاومو داهم نخترلاملا

 ب اسير ةناسائو ىاب كئامطع» انتل انروكآسذ وم دقحالدلضالو لغيرك ضسرل ىلا ماظل ل علكتا

 ا | حن عاذددااقة دحر ضن عاثذل هو ةزحال اف ابغاز انقل ار وماكو رف اكانسؤم نوكب نادنملل ءهتجبال كل نكرون

 ديالي ناار دكت اذ نساثلا ناكل لوف اريل عاب فرج د عدذانم ةزحالاخ دبع ]كد صحي ككاو يعشس دصحي
 لال غاملل زد لنا هامل ْفوطو نهب ناّتشو هلمفب اهخآسو لوب اَهطت لعدد هلض هوب اهمّتضورلوقب

 | | الهةيشاطتل تح هظنم جزيل مكن كو ءدفب ةرضوح هنبزكم ناد عوذ نم ونال نمو كأ ل وفاّرحي

 7-0 | كقاوقعن اوهذلل ىوابتركيولقاولعحاوركد الجال انوصيرككتددجانماو نتخيل ادع نوكأ اعط ةالاّتحم دحب
 مضل | | انوساافكيرانلاء المج كك ءابتلا ركدهنال المل الفركرصانارانتلاخركت شال البلا زمكتجا

 : ملهجكيتم الذ ثا ركهتنم ةاذجاونوكتر ارككيومتتدركمل انظر كلل ض نين اون وكي لاو كلم وة مركآيحا ايل كنحان
 ظ مما ماو كولا لو ةيعوكومباتلظ ول دفاع اووكترل اككيو :لاضركانم انيفركانهنال الضار وكترن ارككد

 | | راركك د ركاذعإ طع سكترككوفاذلن صفت كأم وت كمركتطتا اناذركتلخاذاكتاؤد وكت ارك نممصركسممد الغ
 ا سادلاركمطخت نا نود اخضر ذ نيهمَست وكت ل كامو ةدّصعو متل تعاو مرهق م ةزحال ركع امل ذا اونوكت

 | [ركتمتا اذاءانركطوايو كتي وركنهب فكة يلا موب ل ذم كطو انف بعد ميكتسإ كرش ذل فوك باور كو غض
 ا ثمل نو رعود نوت ماني مش !مارجلو نينمالا ةنينا مط نوتشمطتو نيثر اول لما نولمانو نيزيلمل ار عنولهتلوكتا

 ناد نم ذ كش | هنت ال ن اوك ام ناكو سو منارككل وف اًوحع نود همت نيثواوللد نورمتنو نوندن بازغلاو ودل انت

 ظ الخ و كاباوومعشللنخد فرم غيل ايركيلج | إما وان نوال اووف نكلو ني كالو نيم دانصطل اء لغال نكس
 ْ |دكالمااما اباد ةيفاعل ادع ناو د حاب ]تسمو ة.اعهرساثل ناكل وف قرح ءركشد اوم وطنا ناركيلع فانا قاف

 :اناناانم جز هنإ ان ةركدح اية اذاء وتلا دعا ةئملا مو "ب اهب اوج نوط اهَتولوت ةئس ةراكزكن اكللوتا

 750 ظ امي ذخ إي .رتلادئم نجني نانو را ةّضرةيظهيخلل لم نمل ةنانرة كوت ظ هبط لجو

 هياط | | ؟1لوفاّوخعة عمال بس به ذل فالي ركس وح موزنلالا لسمك وكس هن مطل نمو ةلعم ه ءاذ د طعبلذ
 8ع فن ارو كمون دض د ةدركيعااذاوكد انجل كتجففيا وانس هنطانو اصيح و هاظ ناك الج اسيا ذا

 ل | | دوو نال نكلاهلا لب دلاوهتلا زج اكان وكتالر ككل وقا قحبة ند ركمول درك ولات ناركنع
 | .١ إتخاذ كمن اوبلطأ موك نوتلبادارب اكل لوقا قد دْسف يذل قسوه اف ارسل
 | | تعا دكه دنميال نادهج ناو ءامل اهون بصي نانبالر هل ضو ىلا الوفا قم اركعشر إذ ا عم
 امام الجازم ارل ارونلا ندري نزل انلشاو |)بلل انو نزل ْنيوطْوْكل وضيع اباطنن ازمومتال اننّدلا

 ةزباقل خائن َنارككل وف اًوحانم نشل اذ ضنا ءاطدرمهتد ىلا نومعرتضت مه دج انس ذ مرج |لع]بلا ةمللظ
 | | ناكل واّرع اشحن موب ءاقشو نع لوعتلاو ب انحا موب ةضان ةديضمرل حم اةوتشلا مل اولا دال ااه عيذب

 | | دوتاوعك7[الا.اهنب جرصال حاملا ركهل نفل عاوظحت ناوكيصو أ هاهو مسب] ماهلاو له ائاموبتيبركحما
 5[ وقار نوهت اذ. كرتمالا نول يؤناذَت درعا سالو توصركت نمل عكس اىآلا نول ثا نوكو زال كرك
 ادام دلادبع ككل وماّوحب هننعزاونبعطقنبالو اني لازم دنوهم صتمبال نمةزخالا كوي فكأن ادع
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6 
 ما ة عج

 للنلايب كسي فو دايم | ع اييركت ملا هت اوبل ناكل هط باماو رخال نعركل نذل اهبكطم جدن وة اهيماولتل ايدلامشاكالعلائاوركتولهوف ثرعام ىف ب عاننيمايقلا حارا ناكل ل وقاؤع هنا عيدا يفت وشم | هنويعرشسو كداذ ليضع كدحا ناكل ل وقاو نإ اع هنرغ خاكو نآفل لعمان هرشغي كدا نا ننّدلا دعاك ا 1 هوجن لع دلع ةزنالا نم بز مكواراطوماردا هب ىدلازملا كايت نجمنا
 4 اهذاولص انلكلاهعَسو تاو ملا اهنككجرلو لالع طعاؤيركتا ع مئاو نيم كايرو هن الماهر اتئاد

 38 انكدحاو ءاناغيراثل اوءاملا ميال هئارككل وق قبعرتنل ول رام انلذ ران طب انا ناكل رفاقي 5 الالسيال ناجالانال نكبر ءاملاالا ليال علا تاكل واو مداححازم جرت ابا نيل زكبالكلذكد تي ةرشبالالكتال رمل قاكك ل وقا جر لعن مالا .كدديالو هيلعرسورعوجالا ناككل وقع هند اومط طن كلاوعسوب ١
 ناي انعرل ىوط]]ئ ام لماجلا عمل هجام ءامعل زر تزل يو هل قمل نيت زون اوما الو همهتيال اي ثالو هيد ننقل ه بلحن اييوذلا لون ءطضنلاردحرت فوطووبتل مال نطل عض فلا ل شكو زوال اناس ىلا )كك يد حك نع قالت مث دخن ل ضفالابي اسد نم ةراخي! )تن ناكل واو يجمانلا دااهوشيةيلطلافيروتل الشيكل ىو ةنيلاتدااء ا ريمة نيل تهل ذ لإ ]بكج لني اقل قص بغل ةئانل نكت نيلي امصلا ناكل وتاني الا لال ذل الذ كء أم الابل ماعجلواطارب جالا جير زيا كل التل تاكا امج حاس و نيضيكو ملاد جوت اداغتلا كلذ ئانموقعلكب بهما ةحر عجب اب قحاو ةمك<]كرساد ى وتلا لم ]كوم ةركحلا ناو قثلكو:سقتل اناكل افق :بلعبالاترلا ةاننيرعذيبح نوكبال كلاذك اطسوبيوطم نوكيال هئارككل وق قعد حاو بلغ ةىلاو رنا تجي
 ةنع ىونما نازل اعدبع زي اتو كابي لومي الاد دا دالاموج اتالم قول ءائحال اكساثلا ذم كا تدار نبا كالا وج قبو مقوم ديل لج ل ارتست ةسزان مكن د مدل
 كائنيغس|صينركلاهاهن كله دقو قع انتل تا نايدنال نائل لاثامع ٌيضلَصْل لل ضورلا 4 انط نامعل علوم كِلمأب السن ]ملا قمع | َنيلاعل يدهش كيلاد سس را ل د ا دوم ١ ا : نكيا ياو ىلا نوكيا رغب اكل ذ وانت اف هيلع عمتوا نا جنب ىقتمنوكمام هذاو ىلا نوكيا ءتحاشلا وانتا

 ل جاد م لمكنلااهعال لمجال شاب ننال اه ظ
 تعماذدام التلال هانعاومنمداتف يل هزيل غدشل بؤ نما هون عر يوبكلابةئيفتسلا عاش نأ كوفذ كلم ناو ةرو توجب نان اخوته داذ

 ةلانكعو نايقلزع السلال مش ادعابانلاسلاثداحْنعورتنل زعزع نمسا زَعهرب رع يبت همر
 العّراطةنكلو ل اكو مح ف طال لقا لول انالدسج مكمل نائل وا امّشاداءان اًضََلَوَرَعَْما اهركد

 "لانكا رماد طق اوان ني رلربعلاب نغتسسرنل ادي 'دمجكتل اي مرظنل يع :دكساثكأ ملدا غاعدوتمفن ماير
 فضول وال اد اعطت نتن. كوضيرلو عما طرمطفحت هرظن قوُمعو ركن ةةشل لا اة غاالو تاغ الو ذوبلع

 ةريكادال الارل دلوث انتل زبك د ةوطق ئشدلعا هن نزلوا تلم رم ءانا نان حرض فانا فات ١
 ةح الهنود نهب ل صاالا نالوا نائهتخي باجر دبرفو همدحا ثوم مكيانضاطازن مرثكامدتد
 ناكوواكحلاو ِهاوتَلا ةل اوكي ن اوم نخازتعو ءريبضت علال هنت سادخا رمظالوت عمبش ةوإ ايت |
 كلذ مههناط رش مسه زعل نيطالاتل او كوالا جْيمماَولَسا ماضل اذوب نيطالتماو كولمل اوال اون ا

 يتلا تن ىوازيو كلاي ديلتى واذ ناك ناطبقل انمدب زري جيد ءاؤه هب د مايد هسفن دب باغي نلت ووتدد ١
 راهتل انتين انيك المل زننناولرما كلامو دائما أو ةمشملا و كحلة انلل نين هنن ا از لال تاكد ا

 نيكي تالا ةعيلخشا كامن احلل لم ناسلاناول امته يال عمن تح نارشلاوداذدةاباثل كن اًذافهو |
 كضطخوُم ناووممعوولعَوهيلَجْعناَعانلل ذ دف نإةال عاطل امس اف كلان ةد فما نا نائل لامن! ١



 |ائشوناسالَو ل ذعام٠طوانم :؟اءندل ازهلزانل انشارسانل ازعب انالل اهل نامل كل البلا اقف ةزداشلا

 انولاذ نكيرمو دنت ان ط اطخا اطخا ناوراب نار اضوححا هيف باص ناني |نيب هنم هبحانمو ناك كزسظلا
 كلان كامب :مالا لم ان تل اراثخانسدافي شي سس ادكح هضنوكي نا:مداغل اذ هيلع نوما ناكا فمش وال لذ

 هيلع الت. انج ناهس ا اثلن هقط:نتل,نق سار هلك كال 1غ ةكلل كردبالومذط
 فلإلم جرخر هنانءز ةيرسانل اركحاوط ظن سان ءاطط ةلكح اب ءاظطو مان وُهو هس دخ ىلا هذ زماهب اضف ةدكحما
 طشاؤن لة ثدرلدايا لن ماظل ءدولؤ ثد انن,ئككالال ايما ها نر و ركك/ اخو ا ابان ل ان اهضاهتدبو ة.كل اب طن

 ةنازتكن ايل ناو ل فش وش اهلي ءاظل اذ ىوهب كلذ كد[ عريغ اهنا ضرالاذ الغم الط ا ءاطعام نان
 يشوه كهل ابترا نال اكل ف طبل لوقا لع خواذ ناكو همام ل ضفو ها كعورظع اوم يدر | تل لل مدداذ
 هبئكأتل لام اهلا نشل لوقذ ل الم شا دبع لام ةنقلاو والعتاد دال صايل ادانم
 ناداطح اي هب طعون ناكو وشن اورطمب تحراماب ناز ارم طعوذل ان مطمْراطل كول اناَهاب كل مناوي لئببوُمو
 دماشاهنه ناراذ نيت ! هتان اهيل انماراذن الا طابقتساواهتريدشس انتل ال انط سنس َكَتاونايلاف
 السلا مالا بع نوكتف اهضفرتالواغالب اند زمام كوسم ميلداخنالو كيني كنه حاذو ءانلٌمل ل اجو

 ىلاسه | احاةزاّصلا تان ةواَضلا كمن امابصمهالو كنون طنب اًموصسو كثرخاموضيالوخداهنلغلن

 لمجاو تول اهمازعث لمجاو نابالا اهف كليف لمح انرُبكرلازاهنذ كام دقق موعاِستلا تاون ماْيَسل|زم
 مدال م ونعّ مو ايكهب ثعنمن |اًيغص تدان نون اي كبؤيزيف كلم ناوهلداقجربف ث وحن ناف هل اغوتتاهفكداذ

 تكانةداخم تكيس عج وس و ل

 | ناف يمل بطلان كلاود ايا شهار كنلو موني بغا هن كيجنربو كفل زم همع فيتو كغ لسد فلن

 كيلايلَْك مابا ذيج: زال لع يظد قف هناظةمذرلسل لملم كلئاذاذافةرخال ا طنلننالفائتل الص تبلغ
 | الءاهضف ناد انالو اي وحب هنجندامالوركر نمةشا اًعيعيضتذ دجتنل كتاف لعل ليلط ذل اسس كانت كنائس
 | دو نزغإ كل ع نزخاو امهّس نيحانتالكد اذطن اًمساذ ناخا والو هنقداصالد امواط نيش ام الداءاطلس ني دان
 | ناثوحي نيلثنلامثابةيتل انضاوول ءامسد هللا حراك كلب نس نا ضخ نيل اربب ةيثئل موب يتناول انوش انوا
 أ ةقحولئثنجزلولا لف ضتساول نان نامل لاطخ دحاخ بث ىلاماءانه قط افيكومبا ا هنيارل لاشغ كل هذ
 فقسنمو ها لاذا'م ف قصيدلداب نمؤن مف هدد لام خال لع يق دحا جراسا م وول اميل ونو تون دون نارون
 نمو ضرضعل اهضب دهب نالخالاهذط ناسا نامت سيرا ظلما انم] منير نمو إما ايامي ال امام

 ْ لطهفاخ نمو ذاخش علب مود اص ايما اسف امان اصل الن لمس نمو ام ان اصل انهم لمي امد اص انام اهثدإ

 تاون طلع نا لف هنا ناوضر عبر مو هن انِضَمَو هلنج بجوتسا (ماّسامَو ما عسا هّحارمو هّبحا

 امس محول هت لعرنال 5000 الئايشاط ختم

 نامللايبركمضينا التل .ااطدءاذ ىل جدال امن هللا تاعورو نّيصاخلا ومع ءالب ل ججيرلو نييطمللاباوث
 تعالو نيم الا راع كيل خدم ل سخر ظنحادواذ إيلا نال هيلع ف ايسررلعضوف ةىكحا هنم عميد
 ؛..!الول كلمدغ كال ااهن: كماقمددقب ةزألل كامغلاثلا اهف كيلر لت اميل | رع كاصرحنوكيتالوالا

 كفار وأ ا إوَم فتم أ اثم رب نيومامل ل ئارج بألا هبلاتلثجاخ

 طاف ارز اًئسْن مادِحْرعِ] صاذ نعناع نازي عبر رع هب ايان نع نبع نع

 | لن: روكي كت زل ارز ادايستلا.نرعركال لاف نوما «ركتاذل دخيل اش شاد دخلا السد» ءاحلا

 | مقالات تلَولمأل ذب باذاكت لا ماثخ ل انت اقام دق تنيك للاخ بالا نع
 ظ | رالاتاو :ديولدارالاّت الوتس لات شا ناكل ططركلاعااوضرعال امى ان شادمعانلاًْسِكَم لاثءالوبزع

 ل 5 هني ©

 بكوب د از
 عرشف ان ,نازالا

 ثاكمع مهل

 35 هزت

 ا



 اتا حردذ نامل الجد بكوراسلا هيلعشادئعو بلان نيد ازهيروش اةحر لاننا ةمحد نيافلاثع ل ا يجول
 قيللحانبادلهورل لافت اثل عفان هبضزمالئال نامد دق ن انكار ريكا لاا هيلانكتز مل ازبو وي طارذابا
 مهلالعشادصوبالمهاييلانأ ادن اهتنائيّصع نا ناف كيل ل ضنالا محال نن مب) لامن هبجينمملا

 نال امن ةبكلادنع هيلحا مند دذوبا مث ناهد نرللاب نيالا ناراعا اكل ثنملارذ دال السد دكو
 نويل مترف و دوز لصيد ازمه نئالاوفسد انكر نال لام هاكات نكل نب دج ١

 قازنيكسان وهتك امل ن كس لع كم هتدصوا اهنع كش ش ناك اهلوقتْخ ةملكر بقل ةشحوإ ]بلل اداوس

 اهل امجاد دال عنسإلو رضي ك اًعلاد كئزحال هئم دف ام ردو كل ايعإم هلق فنا مرد نيهند ايدل |لمحارّسعا

 الردم أين كمدلال مورهوانف لات ا درا نالت ةث اذلاوةرلا ةملكو لالعئ ابلط ىف ةملكتيتسلك
 هياط ذر ةنيلاكر ديال اهل هلا, انالاتلل: 3 نال ؟رنيل هناي زا اودض ديو دغ نزل ام اوس كردا ْ

 اعتوخ ماتم نابل اهنا المل غم ايلوقي هذع م اوضددذوناناكو لا هنا لليل اكل زعم اص ثدح ف

 ضم لاداء ليو طجاول كيب رخأ كنددم كم ذم بنزع زخوش
 هو: ظعومووحت مط ف كءاجو كدئؤفثشنانزسرلا ءانإرم كيلعصتناآكدْعَر جالا فما
 دسم ناكرشل ىلاختلاةد ىذا َنلْنمكائ يت اذَتو قسد فام انمي عَن كلن كدناطجسل او نينمؤملل

 نادر عاك لت اكل لادا لكك ضف كزعم أو بائل'ءامدال بع ْ
 نقولا نباتا نت 'م ذه بظيالن العمد اذهعشاا تالا ثلج بنازعملانل نع بنل بتعزعأ
 هبل داطعا الذ اهب ريغمنوو نفت نسال ذل هع د طلو ىلاطتمث الوفوُضداؤنلكانرضاهنلكاي نأ مذ ناكىزلا
 بابةونمدت حطي وطب ثزالا مات هتغلو ليا ل دلو ما هلخاءليباطرل د لوف ضرالاللاطبما مل زمنا

 لك هال ش ادع باننا ل نائل نلنافيز عد: كامي رعإع ]كك ركام اس ئالا لعمل ودع رام
 طا لال اكتمثن تارا لع ىليماك3 ل دج ناوح لوطن اظركتضرالاىلاهب طبض نيني تلال مدا وطنك
 لامتّش املا اكش هناو ءامتل افا نعد هسادواذّسلا ةيشب الحد تاكو ضرالاملا مالملا امهلعاوح ضيزو مدا

 تعا قيلئو هسا لوط يصخ برا حاؤجر غو معاد زم ع اذذ نعل وطويصو ةزمغ عزغ اذن جرم هبي صيام
 ةضراكاببرقان كانك ثلا عانش ن اهل ىف تي دق هانم هوجو ئمل شانيل اذه ف 097 اعاد

 رحتّدش مدااكش فكذ ؤهشوضرالاك يك جمر ماكتنالا» ةدإوح ل نيامتا ةنال كلذ ورخان اكءايتل ازيلعبا

 يت نائل لكنا اهنمورضازطاو هئاشحا ءاظنو ه:وبح نعمل حان ان دالاو سقي فكك هّث اهنمو نوف مرا

 5مل ذ نم لوطا ناكن اذان هعاذ م عاذذ فصنو عدذ | ثلمد دقب لوط نوكيا هئاضع إرم فنفي ثيحب هذقلخ

 كوطو نجس مدا)وط نوكب فيك هيضرط ىلا هاو ل سيرف و ديآلي نم ع فتشمل ةبشلا هذ نع ب مي ائ معاذ لوطي نا
 قف كتنلاحٌ مه نك اتللإههباخش ناب لدا لاجتشال جول ازكي دان هنعاذ ذب نيل د شخ
 كلمتها ردت ناب ىلا ازعورستثل وح هيذؤب بح انض ناكل ملخ دب هنكي ال لط هعسينال ةمانل اناث منال
 وقع اهكاذد اع نزعة ضخارادس كيو اذ ناق بايسالابالا اس الاعرج نان لها ناو يش مزين اًريمظعأ
 ةمحلاولعّرع ةيانك امل الولي | ءلذ لهؤانل هجري اد ىربمل ا نهج نئمعل لل رسسملَد كامل ازعاماوانل انما

 هقيخلب عضوب هنمامومقنو كلف بسن هبلذ ةداخج هالات ن مرسل رحب هيذان داهبلا ةد دق غّولم مدع ْنعديلاوصقو
 ةىدرد لادنعإملاَو هلكت ال اكشالاع متر |)ماشلا اذهنبو ىفدا ةرعى لا ةمهل انة انا: رع هايارل انارع

 هقدنمو للم طدال وسوي لَسورلاذ هيلع صن الور نادل انهار للص نول مازعلوتمل اع
 تيرم اذ كيلو تنير لبا كن اصاب ةيحناومليجاوحط بهاد دنهك ايا هامش نإ لع ايد امْث انلكلا ءنط ام ثاناك



 شام[ لع مر شبل اول. ةيلان اكو نتاطلاو دل زن سحا
 5 ال ارنا كم دامل !)ع_ذفر كار مشا حرال كنب ل نياشق كانلججد باتل اكلقذد كمج ل اهبازغ
 هيلافلثمم هاي طخ طف كب هسارإلع» ديامضاوءامتلالا هسا ار عفربال ةنسةأمدنهلاب دانك هيلعر و هنوئم هم ووض

 ءاسوزارل يكل كروس رل احن فن ارلا كسب كشلخارل امدااب لوقيوراتل انش[ َس وزع ترل مدا اهنخليئرمج

 ءوسللع اال ١الك ناش ف كنون اء شا تان نانلكلا «نهبلكت مدا ءاكلااذه انهت حتانكس ارا انما اوح

 ا 1
 اال نلاوانتب ع حهست © مأو كلؤضدددد علا نمزج

 0 وصامل امانه نمد: اع كارجإم |

 زللالطد نت لان امال لنا حوض نش هثاصددب يعل شائيهلاثة قلالي ان ازازم 1

 نفل اكان لضم ناك انامل ىذا لال اانوكك ا رصسناكمنّولااذض نان لزنال اثو لزغف
 نمل زءدايز دس وريغمنامنلاو ىوكباهسا ع يطب |تلرالم حون نمز ف نافوطل اكل ذ لوا انا تلخص عض

 1 ايزل رع ةيرفىاعوتو حونل اوم ناكدلضفمالرخ ىلا قفا لع حونن مز اف لهسو اف وكل انناكك كنف ٌْ

 دهون لعن لداملاتللطع عفو هبخاوان شا لسجن اراغالمر مالت العجن ناكد لات ئنوكل فزع ماع
 !انلنهثمَتُو مدت وازهجىلاعت هللا اهوعدي ماع نينخالا ةنسفلا هموقذ م تلالع حوف ثلو لاف ءاملارهظ

 انادي ة5بؤالايي شالا مدذتنال دلال طور كلذ كر
 خلاء اخهلب نورك ارهسف ةننس حن فاهلعلتغد اهعّسواد اوةنفعضاناحون لا 9 'زدّش اود اادانتكارجاَم

 ْ مالتالعشالكعوا نيمار كالفن طرا ل را

 :ويكه نيذاذ عم 1 اذ عضومملا«لبسداشاو هناي عشفتل اندهجل انمزرعش مضل د هظل |[ ضف

 كمجتاهن هاذ كوضم اونو قونيو ثونب كَم حوف موف مانصالدبضن اذههه ل ضغماب يل لاضّوبلان إذ

 نولُوَمِب ةماعلا نعلم ةنسنئامل امنيدؤدلاوكو كف نيدؤدذ.ل اماهنم غب وح هلذيفس عيب زمعركو كاذف

 دوتتلادافوازماءاجاذإ وحمل اطتدلا لوقزعذربخاف كل ان ائيحوو لويد او فيكادالكل اقم اضم ذ اهل
 أ عضوم كلذ نانرل كفل ةنستل فرد ةنسٌؤمز ومب كدبؤر وتل اذاكل اف نايف كوه عضومؤ ناكن ان ظ

 | تق ذباح و موف ىو ن حاملا رخل افرول الذ نس ءانلا فر خو دب نافل لالي باب قيداذ
 هس هَئَمْرَمواَحْووعاوْلاتْس ام هقرتضاضيف نهلكن ونيل اواهضيؤ ثازغل لضافو اضيف ريش رطل ملص ل سرا لاطت

 كْيلاب فاد هيل الو ماياعبساهبفاوشبل ل اف هن اووخو ءأل يضفي وتح ةنيفشلا ذ.حوف ثبلوكرل اظن ةنيفتتا ْ

 هتاناول تءايدنالإ[صموُض رخل اعمل وكلا ادهن كطفزفركلان ]وطوال وت .وتسامئاعوبسلا |
 عامل تل لعلي لاف انتل الادب ىرسانيلسولاهَنلَع سطل هبوَس دفان
 عال الع ئيرح نام هْيِوإ ف لوف دهز صفو ناش ملعبك ل صمت تلكم! كس رح ان نا

 دائلتجيوا انااا لملاْعْضاَو )تلاع حوف لوبان لوفي او تبر ءاتل لاب
 نيثسي] مال تالق انملتو اراب ى ا ًميبعَورذ نّرتبا ل مهنويب هنت: نش ازمه عمنا انتالك

 ةيلااثم ولاريضدت مالت ك1 نوك,ناىناتلاوءَّدلا مناط هنانمز لوطي فيكه يلعن هلام اب نوكمألس نا بف لحل

 ةيئازاتلاوملا أو عسلئاانهان عود رانل ارانب وساد ود مَواروصساولا احول الاميونملا انهن ءاجدتاذةلجل و

 طر اهعسد ا ةنيتس منما نا حافلا اردنا لوفنم يحل اذه ما نيتي داكجلب بوصاود انشا
 اونا تا لذلا هلع سؤ ازعىدسالانيذدنلا نعم انلاز عناب لامير عع أككاونع
 راوترّوسلان اهئ كاضراظفروتلادؤنب ناهموق كالصا هير يوسي داس ناكوةنيفتلازء فا للا |

 1 نا. د 0120 م 332:7 اج 19:07:



 اضف اهئ الوب هلا رعرت همئاش ىلاءاجمم جي ناد ان[زم جرحاد لخني ناداذ ار ملخداد ءانلمامغ مح هل ءاف
 يف اورد طل يعدد النازل انلجور دن يما لعو اللول انانومعضرالا انغو رمهش ءامب ءايتل لماؤبإ |

 انف اطز ءرثكتمنمرمهنم اهنعىاجيخاد ةْيفسلا 2 ىالخدا َُن ألي عانفزت اعبسرعدذ نوصقن د مل ورك وس
 هللاهر دبل اخى اردد قرم طعضرالاوءايتلا هايم ىاءا لول ايف ضيع اهتاكاهلكضر الا انلعج ىا انوع ضرالا |

 دعت مرسل ازعرئازعتج أكدال اي دلاوبفوول طباثم ةفصلاب انببان ةنيفسل اوسعسُدو ماؤلائاؤالع ءانشف

 هنجيخدتد ونا نانا ذن نسله لهيلَع حف ةطمانماج لال لإ ار كس ناز عمباعاضمبزع
 ا قيطافثكو هضفف تال لا ءاجة نضل ازمغرفاثلءاملاماشخ همي همت هيلع نطل | جوح اًمرعس هيا ماًضف ءانم

 | مشلالع ع ةيزش ككل رشاد يلوفك از ة ضاعن عد ان يضل ازع از عرلع اككءالاراخ
 أ دتلط رسل هناي طاذكات ءاهلعس امل ارطفؤلا ةرطغل اهو داذنالا عا تما اخالاد نحونلاب ىلاعتش اسد نا

 لاول الماكس ازعل دندن وللا رماد نيش باو الغ شل امد بي اسم ملسْشاَلَص

 ْ ةجاعيإت هم وعيب اماغ نيتحاللا اهم كل العلاهيلع حن مايه ثبلؤسعيرْس هذاهف ثنو عضزنالق دول ح ماكحا هيلع ضي

 ا كلزلف نوما اكشن, الذ نما لا رمال نط مو ةزنسؤع نإ هنا هيل ىل اعت هد احد انرعتناذ بولغم فار ل اتاوتعواونا ايلف

 دعاك نكذب نزحت زعالز شانالب | تب كالا منا نا هبا رن ناكر اول الورشات عيل
 غال هئلَماَسوه نال ثلا هَل نعزي )يلماز عناب يزعل عي ار عاميحر محا زعتعو هيارع

 دعت تاول فن هنغ مئطمال اوطاَراجج ن اكو ضل ال اطاذ لوح اس ارغاعت دم نولويو نورضيدو نوكيضي اًولعجن همئوق هيلهم

 مثللءاهن غر وحضر ةالذذ امال دعت د نول تيد نرضبلو وكونوا هيلعاو رفاه نيفس لسجن هنل غاري
 العد عاذذ ىلامو عافذ قلا حيهم ةنيفس لوط ناكل انش ادبع نا نعو ذولا لا عززت زعدا سل ازع هيب نجلع 3

 |ك كما لعثوتسا اوشا ةعبسثنبلاب اد مل اوال نب تعد اًمادذ نين مث تلا غايلوطو مان رئاار
 عبار عل دلاب اهانديع ادع ديرعنربك ادعو فمي المس ازعزانسن ليجمع نيش ازيد نعيش ادع فارع

 ناضلازمججاوزا ةينائثماننالنوككل زناو ىلاغت لال ايو !ةناثلا جاد ذالا ةنضسل اذا عووزجلاب ماسر اءللَع هللا

 كئاَصلإ ازال جول 3ر0 اهي انج اد جوذ نينثان اضل لوهحاكم نينئار مل نمو نين مالا نمو نيازعل نغني

 ذواقلا 2 نوكيا ازال جول ا ساثل اهب ةنجاد جوذ نزعل مدام دّص ميل حا ةيشحخولا لاجل اف نوكت

 .عتناووحو بط طك ةبشحو لاول ارخالا جلا تداذلل ةنجاد جيمز نينمارعبلازم شيل اوى الإ ردا لتالانمد

 تاسع 1 كك هب ماذا ناكملابنجد نننانساو ثوب افلاام تنل اوراب اةنحانلا | تل ضرالانزع

 مقا زفة كاك لكطعد لير كطع ءاناءفترال اذ لشبلَعش ا دبع نزع كورس يفيد ذ نجع
 0 مزعانباطعاضعبرعكَل از 1هزعد جزع دهلا ككل جهل هلكدنجفخو عي ا طعئوتسا امدجر ازعل از

 وهدا مان ينال نس فلاو ثيني نال ةنس نوسة نس ليو ةنموتلا تلا ونسال انشا هيلع

 هاك المن نارلبلا دلو كساواتسمالاوعض اذ اينو ةنيفتل زلنا مدس ءانزئاكغد موعدي هنوف

 تلات كحد مضتال كنج لاف نولل الماي كباس ل افا !ِلَع جون هيلو كبت لاشفرستثل بدو
 ثيما ا لضماذرظلا علمتلنبحتس اس تل ازمدرماملكش ولنا مايل يمثلون مندل ل اقفل ةلر سمت انملخدا
 همن رزكلادجوراج ]ماع ناس نخر عنك از زعظادّبع فانبآع كك لل لل عمحد نشف م
 ملة ان, ةسنئا وع دائوطلاد برام حب شام لال لَ اء نام تلاد ادعو

 كالا فض دان كيلوت عر ناو لهل االيمدرركاا مسالا ارناف كمان اناكتض أوكي: نضتنادت هللا يف ايان
 ماو ويل انعبمو ىتل لضم نيافة ايلا نوكو ىانم هب قعد مونعاط هب نورتو اغاهف والا ضرالا كوتا كان ماس

 دءالعسلاهيىدمأ ايداض موهزكإ )عجن اس ْيْضَعق لاف ماب فداه إم مادا و ىلا عاذوىل قيمر انل ا كرت ألا

| 

 ا



 امرك خل فانوس احا ساومانم ىلا تل عراب وكالات حف ضدنا ءابتشالا لعل جنوكي
 ماس نوكيداهفاورطظنو, انك ةّيسولا ارضه نإ 0

 ةيبنمزءةنداط ياليل َكلَجَيل اداه بعماب
 ئبازعالا»دسب نكيراد دوم (غيناكرتلاهيلعريمزبنادذا نال نلنلا هيلعش ادكص فاز مكس يف زعذ زيك ازع

 ب.ايطاكألم نوكي انسداد دلوبادولوه اجل انوار ل امامي ثار دقل دهرمل لوُيبوُهو بص انموحتل اذ. ةللرظنف
 الاؤلساع دبلن لااسترل | رع ات لج ىل انال لاف ءانتنلا هب ثامجله ل اند كلذ نمرهنفل اهدي يجب وحآا لمان شبليالد

 يمال نمد لاوس ان هبحانم هتان طنا هئلَعمهزرإب لتلسغ هلم !مدزا مقاؤو اهبل ملخجبال ةنينل اذا يامج
 | طرا[ ناكوائيش اه > ىرتا نامت هظل امر اذ ان ىلا طنش ا ءزل اف نرظنن هي نملعال ني مجزلا ذ نوكيال نازل انللذ
 مل + ملا همم نينادناداناريهرا مانعضواشلف لاث هضم طتهشا نارام ثؤيرلوراشلاب نصيسةتارامل زم
 تاما هَنَم ناب ْوحِْف هل مجا نارينل ضب ىلا هب بهذا نعد هل تضيف د ورمى اء انا, به ننال هئإمارل كا امف
 لان ةتع فرش |منوضه افلا / بج ىلع كامجمن هلم ضو ثداطتلا هب ثم نندلاثهيوضمان اهل اخ نلنب قنا

 وهلا ف ويف بج فنا قبلة شب مولا ذ بيها جاه سن اهَسِم ف هماهباذ ةفزرش لمض

 كل الذ ل مذ! وح ثنذاول هبالك ادمان امثككب ناهثفا ء اشم ككض ةنسلاف نيغشب امرهتل اذ. بشد
 هنمشراداطر د كسلا ءد مضض دن نخان لا نابع انهت اكن مزنانب اذاد مل تلا يامييمزب اوه ذ ان كيم نفل علان
 | مالتلالع مرا ل! هدند ةجاعاذ ف م طن تكف بالا ف هّبدادد كاف هنعدزا اهل اض هع فوعشام

 هنود خاناوصنال ا ثدارا اثلفعضت ثناكاكدب ثعنصف هان تكدس كوت انظ فوهتس م هعض واهيل ممتن

 لاطنةسنلاهملعاندذ التل إما مان اف لاك ايل مأ تسال كاتم 2 ىذا اهلل اف كل انرل كاف

 اًضالانولعب الل نهزرادوخا ناكد ل اه فزميالف مئه مملخد هلوخا ماذا قيرطلا لع هي دصقا هب ىنستنااهل
 1 هر ريتا هسا وتتبةناي وتاني ورا

 ءاذام انصالا مانال|زماموب نولجي هنوخا هدم لاهم ءاشانم ثكمف هنم بمب يلع عفو هوبا ءاد

 طيش ينضج ههالنااننلاتادو ناو ةبخاشاو دعا 1

 ْ هيطيزبامل ل انه لمت ىلا شاعت ةائلاباتاي للاهلي لمطار هالذكأ
 دع اكلم باهذ نكي ىذا اذه همالرال اقف نون ان نددت صرب امل لام هدصنر الاب نومنض امورنا |

 ا | 2! مولا هموت مالكلرإِإ زب للاخ لا تيل ادع ىفازعرجزع نانازعظيزلازمدببازمم هي لم |

 | ترضتليلاشاتان هربا ام دياب ولان الاي وكمل قرر تلم ,الا فمما دير طلخدإح |
 ءرظنرظنو مهل ابان هَتلَئرْغحْوبلاعَحَيملَطلا وعل اعدها لداورضكى ذآ انهض برغمل زم اهب ثاف وتلا |
 مهب الخدم لديعىل ازيد نعاولوناثظ بذكأس داس ناكان لاول تلال هرفمج وبا لاذ ْعتسَقاالاَ أ

 الط سامولا اورطنفمرتهل اى اومجرم هنع ل موُدعلاعضوو مل امكالا اهرعكم مودم مئتهل املا تنرليلع
 بحال ءيجضداتل وعامل او'ل لف اهنماوواهبس ناك نل اقفل !الااهردكاكو اهيلع ىرتجا امّماوال | 1

 ثضو وراثلا ءنخات ف كهيلار ظني ابر دقو هدؤجود هرم زوبهض ترجى نما مولان اا ذاًوح هودايتتسا |
 | ناناكذن هلينكف امد نارلال اة داتلاب رجيم دبي دحاجرنهظ طرت توام ضدالاشلا فوقي ل اللعأ

 | مايد َمَساُبْل مسايا دَلان ن اكدت لل ظَعمهرر اند نإ سَ ْجناوع ادد نمعناؤرمنيرهْرع
 ْ ا | مائل ض اعل امد وكر ان لافت د بكل اتٍالافغ امته السكوت لان ملاك هل نعول دلو ددلب ظ

 [مالحا الضرع قمل 1 سبيس دس هيوم نو ْ
 'رارلإ]ثَوِظاَهلارغازمدورغالافرانلاو هيدي |

 ا
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1 

1 

 كفانا
 هَيَسَىَنااَوه

 .يلاناعنللاظاغلم

 إ ةةلاوعت مارا ةكيذ |

 ٌ ةئااعز نحو تعب داع

١ 

ٍْ 

 بهل خاربر ثباووحا نا أع . 5-2 17111111111 ائقرحا وحس وعر طؤمونع

 اهنمةنئاظ ى اراثلانيونعرلتليلح قد سن ازعانكاد يعود ةءاعقسؤوعشالر نكادولدصتام كماولثق |

 فكانت نارا نالت لالش دبع بلس يكلم امتازع امم ليسْرعةدعلاو هكازعإعأ
 جاللاناكو الل نانا اهو نئتخا ةيقدكب :رخا ةخحاق و ةدووةداس طول ماومطربأ ءاناكراهله نمد وباناكر د

 كللاعتشاءادم تح اهلَعَواحما ىلاعت شارطج لاَ ةرطفلا | بس فراس اع مهر ناكل وسد كيرا د ادن نسايبن ْ

 ةنلحل ابو عسا ضزاو ةرثكة شنان ةجاذص ةدانن تاكو هنلاغة ناقد جالَةّبا ةراس جت ةئادءابج ادهن |
 لحرف و ضرام كير ىتح عوزلاو ةبشالا كو صار ماقخ كلم تن : نان عيج ءالَسل ل لع مضرب: ككم رق تاكو

 أداثلا يقيل وبطن اهنرل عجد ]حلل تو فد اندو رم هيرماد ورم مانص| كال انس اهيل ناو نمالايرشحا

 انتشار اذورئا تاغ ندا اند اهولزتعا غم رانل اذ رسل اهيلعمنرب اناقه |
 قهرا موجال انو هنبش انج جيو ازم وعن ناو ءدالم نم ليلتي اوفس نا هرما ءوخ دورس خان هاد ن“ |

 ناد ورمتوفاث ىلا اوم هخاووكد افالم رف نالدوادانب لعادل كيلر ناك !ابوُيْشامتذخانال امن كلذ دنع

 ريل اهو ءوجؤي ناورل ايوه سسوس اواخي نا ميمافد نرمكل ناوخانرف دال طوع نميمذ انقر إل ع امدرب

 ٍ 0 ا ا دالي ةىقد نا

 ةراسهج ]محو ابونا لعمل انوهنيشام رهو | يكمل انوع دهس طر له لمازَد ميل موا انبال ظ

 ره ةرإءللاعطَصل نبل حرناطلشس اد المدور نامل مجرخ ةحوض واهيل هنمؤرش تالاف اهلعدشو

 هِنايمْسْنوحْنْواَتلا ام اذه خابر ائائلال هو د هسا

 | مهرب ضغعو لا فالارشائل لجان لاف الو رش ب حاضت ةذو ل كذ نهج المال ميإب ال لاف

 رايهرب| لامك نم د ا ا لا

 اهلناايبلَع عملا تِإلَعمَت ممر! لاض ثوباتلااذهذ اهتيبخن املاك اطدانؤ شاملا ل اضل اخ ةبناوىتمرجوهراشلا

 كوس كا ظالم ثيل دال كال اما وتدني ذا ام
 ارم دجو 7 دور نراييوحنوَتلا ترانا قاءانتللل مهرب مل ل اًمفهباوْهذيئاونان وباتلاب هوت ايل لمنع

 تلد يلد حسم نام عج ثوبا تل يول مش وبات اوهّولمحان انللا!سران كله كللا

 يو سو اةباىتموسيفنانالملاهنإ اإل لع ن يالا تاتا لاش
 اهبتيجو لل لع يهرب زمانا هلو لمن ا ةهفس ملح كليعول ةداس ى اداب ف لع 1 هربا كلت لسضغف

 دربك هلا عداخ كل ملال لاقت هيلا جر ملواهبلا» بلص ]ول اخ ةساو قمح عد 0 ٌقيِغمنعو

 | اَمانٍايِهَتلَع اس شات لا مرحّرعنكل هليهُيلَعدد ملا لتمر ال امفاهإ ضعأرلَكباحا نان ىديلع

 | ديفا ناهنعريردح لال امهم ٍةْضههجوب دنع التل كا

 دعامإ ل ض نا هئافى ري عةوبكمل عداف ونل كناوروبغل كولن إليه ال كلم لان نبل الترف ومد

 مهل مالت للعرب ل دك م ام واج اساراتن ل يلعمهربال ل اقف
 واتاود مكاو هبا رهام ملي فيالاادد كلذ عادات ديهيل عج هديهلعد ف افداصن اكن ا

 2 نذاث ن لحارل لا ض ىهاننممربل اضرجاح كيل اذ نكلو نت تح نامماو لو ١اهنضءانانعتسارقل لاك

 مارجاهيهو دانس اهون اهباع دفا َسِلِللَعمْسْرب امل نذان لاذ مداخاهل نكتة لذا هلْ دنع بط اهم دخان ا

 ةبصوم مارال اًمالذعا ل تلال مهربانملجوثم عم كلملا رخو همام عيل للعرب ادالض مال از عمم
 هفلخشماكتاماا هلمجانكلر كنلخ وم وشمَو طا شل انج موت ننال قناتي مهن 1! ىلاطت هش اجد انرن
 | كنج لور انافضماتلاملل ل افوراشل لل هزب اضغود ةوجافوا ةربض رالا ىف ةرمامدمالو ط] ثم هتان هبهو هم ظعو
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 ا 0-7-5 ظهر طرطحت ءذرا كاهل نا اهش اناا ال ل امه كالال لج! كلخوثم اجى امانلمنتاناو كباه ارك طع انااا

 هي هلام اطال ادب شالا تاتا العال نما زاانم كلا هدددلاةكيد فوضت

 اهيلَمعموفةران تونا لكل لت ضرباعا ام انئن اطال نك دلو اهنانقزرب هل لو ج اجونتمبل ثئشول ةرانل لان
 | | كي ترن ئه نازل, قرف كحل اذا, بولكذوك كلر رانا زينسانساف
 ظ ةليل تفي اد ها اهل نع بمس تاير اتجعذ ةراش تاك باش ةننالا ةنيإطص ةنبال تال او هيل ان وكره
 ةرانمصت تا عزا موب زل عامِبَج هيج عمو د مْ ازعتجم أك ركل هن وح زنط ا هش ادد او

 ينل ايل امل ابر شمع ال اف هان مشتل ..ى د ىازإ تلال عمر امال نرخ يلوذ مجلي انضنليازع

 تام ناش ذا الل انش اه نسج ارم عكذ صن ذ يقين عزا نع ةمرطملصعارل ملا انهْوْمل
 :تاينمو |اهلفانم دّوءامهساررطقي نالوا نائوث هِيلَعْضْي ماش روس ثول االسم ءامن ةلخم اب هلل ءاما البان

 ْ | حت دم مهحادفم لومي انقل اذ جرخاذ اناكواوضالس را تللَممزرا ناكو راد زمام داطءلصتسانراقلا |

 | اهترلاش اهل شدااهترل اًمخىداذ د كاخدازمهط ادعي لامك ديبذ خاف لاي انمنوكب ايرسح امال سر وماذانؤنضف

 كماله اص انعازككوال لام ىحد نيل تلو تثجل اظفرا تلم مهرب عزنفف كول انالمان ل اف تازمجوساهبّيحا

 | اكديخنَس نلانت شات اهلل امفراشلا اهل ةرائ م خد نوم تال ام نوم تحد م دخ لملم نضل تاب
 2 اهبلظدال امان كلانا هيَْدَحْف لاثهناالا هش هلشئِالَمْس ادع فزع نكوررع لهل املس نعمشاشلا

 نض,التلإاعي مزال لاش ءنع الامس ان االجررعشد انشج لا كطبم انس ل امن ثمل انام هناراشما ا هتاَمربا
 دا تلوم تان كلش الان قا ماباعم دحر نرفض هنم ديان كلمات اذه
 ءاغلذإ ام ٍلط ت انشي لما ةداشبلاءميل الوصول اناس دالاس هنركلخعب ةداشعلاب ثول اناا سيئ

 انوا نسل مفس لاة:ككلذ اناث |باكص لضياهل درو دف نيل اهل ارمجوتسلا اهب اكل ىلزغل الهيل اءلوُصوو هليلخ

 ليزا ن امنا متوضوكت نر وركدهزإ ماوه ا:ككل ل ىلا لعق ل اجو امال من عاكل م ءاظع موال ضن فطن نع

 ): انذو نوه ل طك نم ذالك الاسر تلا يلعضربال ناكودنخ عج ويل ايل مز ذلالز مئات

 حَوْبسؤُس : ذازلب اه دحال اف مج | فرط ناكلل طقوم ل اجب الضار عظم ءاَشاْسَو ةبالاح منع فل !نوسناورحا |

 ثداف ىدصو ىذلود ىلا اكوام اديعال ا مىلام فض الو اها دمع ان امف حور اوزككالل اسوذ اثل ا هيد ان سوّدق

 صدع هازل لس فاؤ ليل نوتيلا زم نمايصض كلا هاذه مركلا طازه نول اكلم
 مد اذانضالاز منال تضر بطون متت اذ جخر الا هَيلَع هربا ار تل ايل هرفمكج باتي امل ازعةتطع نيكل ام

 , مهالاللاط] هلام يمر ل طن تلال هرب لجعل ]تر لافت لة ضضف جاما ل لاظف ديسك ٍ

 )| | كل نراشاؤ كتخاواز ملا ناو وجعو عادت لاء الل اً تلَْءكنلَخ بدلا لاطفال /زتورل لاف ظ
 | كِيغمسلاانهخوالصماما اويل الاء ليس راسا ةفطتلا ءنط فلخ ىف ل جرل امل ل اخ ءاّسلو كئ دايز ثدرااذا |

 أ دتاط اقر فاو رشا وعول لايهمك اظ جا كل شاع مرا تلال فم لاغط اءا ثروتدداذاهِ ظ
 | مهرب نال الاندوتسوناوينئب نشل ناهض اناط صر مران ند سيرو روج ظ
 | كقوطمانا لات شازموقسا اناورءاشل واه اح ارامل ة وعدم ن ,يدسس كلي ىل امن انبوعد لق ىفال لاف لورا تل يلع |

 أملي ونلا اعودام ءالغ هرمذا رت ْثاذانُه ىالصم هع ”وَعَد يركع مهزب الاف ىتباجا ذم ةناراعا

 | | | كْمَف هم ْتاَءاَي , نانا خد ثضد اًاكاهقوينغغوأنهد كنه دام اكاهقويؤرفبه عمو هفلخزت:نادذ هج

 1 طولة زجل لحمها نمل نيم انا اضن رسولل كمر الرإة رنا ىل لاهلها مذض قل الغي مل
 | فعلا دن ءد اراض اكل ذر نطو! ملَح ممر اناغرلنتلاع مهز امل ل اف هلل ئنيري ونا هئل اسد اتا

١ 
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 اق كثاغ حلحنمد | وح عدانرفف نال اماه لام هقناضو مالا مالا لتمر فس جاز نايف صال الممنوع باجاوزلا لاه لحس

 *ال اف هئاطد ل هليتلانماو لاكن ينعانتلاو ةرفغل ابك لذ هموب نمن فز ملاو تامل او نيسمديللر شل للعمر |

 دقرطلامغلا انووئملا للا (لي يلا لا نسي نيلية[ هزبا ةوعيذ لشيالع | ١

 نمت كرمت دوا هناي زار غنلاتدنح كيرلا عددا ءالفؤاصلاءالاةئطلا

 ىلفتملاضرالاهثاوئتلا انوكلممهرباىارال لام لَتِلللَءَسادْبَع يلا زعويّص فا زعزع ةثلثلا اءىهيعُْنبا |

 نارا ايَيِلالاعتَس لهم اذاونامممهَِلَعاَح فشل ى ان ىحمانف هيلَعاَع د خاج هتاف هيلَعاحْنم نب الجم | !ِ

 | ايس لة يال دباس فانصا ةثلثلجوقلخ د قلخ إم قلخإرل كنشول اذ ىزانعالع عمال ةباجن كنوعد ١
 | رجنالحاببطعالنج ىف كفل مى دبس نو لصْرمجرتاف يف دبعاًربعوى توني نلف ىدغدسيادمعو شبان |

 000 را ا
 ل

 ا

 ا ا
 ةلمؤ ةنجلا ذم طلخا كنهطلخاونوعلضضًءزجَنهن لبحر مكين رفع زم ةع ران لان هلك

 ا او 02 ا ا

 ناموينتمإ ١

 لع” اضنضت 0 ا ا 0 ها
 ثلا الوجد رع يازمن "ال كل أدانت ا ا

 ندا نشالاسداوواب اقفل لاء انم ف كوم تانك بلل لاسرَ هداك لع

 اقر ّساهند دعب ًمصنوُم دوعبس منيل تاكد ل [زيخمللاهنويجبالةنسادت :ةامت يشم غل مج ثلخقتسة تست س نإ

 كاهن ولتنانز رهش د ايماكيلؤعاناوقنس ةوشع 2س اناوركيل انش موال اممم كلذ ىاراشالاستدلا ظ :

 واس ةركامدقفكتعئج والا القال انكار مغ ناكتعاشلا فوقلاساينركيتئلا| رطبا هر شح

 | اهيشو اوكا مهبإرَس توم ماعطأو اوبرف م هريظ ىلا متهمانضاب ايفا نزيد دعت لاي فصار ا

 | اطل اطغدبجيرلةرجا نال ايل لاح نالخاولااذط مسااممهيِككل انس لانسان اول اف ءوعداويفنا لذ
 ا ا اح اسنبجتال كلام اهلاولافمنهمانصإلعاولقاةئشاهن هبحرلذ اهئانساب اهلكاه اه دف لاثويغ عذااول انجالل ام |

 | كسب ارلااءيل ب الإ ماوغرتةمنمبا اوم هيف ساو عساس انتي اوانعدو ات تالا فخ بتلف

 فاضل امن هبل ذاماع دفاهعداح اساياول ان هوعدم لاصق ءويلااح انج وبجيرل نمل ههمانصال ارا

 ؤ تنل مار كما نوم دوُعس م تسر ب لئن انصار كبيرا وعد | وحن ولسخ بير كتهل لعرا الوراهنلاد دهعهذ رق

 ْش 0 ب ع كباجا ناكل انجرح حااماول افون ميلا
 (جياساياولاةل مج انااوهنااثلخانتل اء ءاصْممَم 0

 | مباني لوملاسدمل الجمل لاف سامنجننيب» امشع ءابوو لة مدعائتال/لهجن انهغسانل زيد تاثلعدا

 امخكلذ اوعمتسال ميلومع هتموت . كام د صلبا عدصن اتمنا صلامت شا اضل اثات نَدىلَحْنوهيَدلع

 انق اف عيش الذ نب م لع علطئاةسادال رايي ]ضال ه ذخاذ ةلمل كانه شارارطضا بجي !َكلذ برطخا

 كباس عوسئاطإ اول ام َكلذاواراَتلنضرالا ]ع ماك ا هوس مث اهدجُؤاس جم نتجإ ٌةحاهتقد

 ١ ىلا قلطناال اولا قوقبا موقاي مذل اتا هلوج بدخ هب ثرذ كلذ ىلانتشال اضاهليصفانل و خكيداثلعدا

 3 حارا 1 2 ل اعلم لذاومجفل ا َكنوُنمْوبَو ايا ارايم خانت

 د|مكلَؤ ]اوفر اكل اؤرح ثنا + اناَدَحَوَحةَسلالافععيجج اذلااوهيناخ لام



 ْ ثلا هنم ثجرخمبدأ الجو اددنا خاف ديزي ن دس لابن |زمالجحيرع اذهب خ ضداو ا اثأ
 اي يضم نتعامل انسانه نيو هدديرخإ جو هيفاه نحر اهم كح اهنج تاغ |
 امير امانا ىلكأنهناشيل ارسل اراحا نضال اس !اهنةلان هاتي اضل اهفلمراكذلا مولان ءايل د ةدم نامت

 ساحل اند زعنسِانم مزمز تل ادلع نسخ انقسام ززطزمتع بلع كك
 كاهل ان رثاننانكوه ]انضم هئلَكَدل مل 'ءرمست ل الجولاَوأاًنامتتن احا انما ا"مباناشردتلاب لإ

 وع امميلاشاشعف ملم[ نيل اءالذ لف مزربل اسي وح طف اًموق ىل اذن اهلها اناس اوبتك أ
 07 وعلان اكوا شعإت ا راد نانو نطو توات

 لإ "سلا, نجر مانل يزعم قحتاهلاانل عدنان عراك كنان اطناط دم َنَْميَو ةنس ]كار ةلْط دنع

 يرش دودو ش تنس نر ومما وام هنساولط اكمتدااهجرخاف هوم ظ

 ا | مواهب ميشال كفك رين بالذ اوف ء الا موبل ا كلذش .راماهبوس موب َنائاَذاذهماشل | ساكت موي بشير كلم

 أ | ويدهن طعانج قالو الذ اهاثل تراك نالذ نمار مالو دضارط سال نااذاخكاذأ

 | باونرال يوسوس 2-0

 ' اذهل قرزايقشا حالم ان بحا امال للجو اهللم دي بذل اذزماول ايرث مب بوئانلو موم+
 / ةحائكر دز تاء املا هتاثل انهت افالم ومهم شم ءاتش الا زءوقشو اقفل لاب

 | اياها لشن رتل ةبرضاهيومفخ اً ]متلف ةيزض فيتلاب اهيرضف اهقيزط لهل لمسف ةمجار ك ماء ال انللذ برس

 ١ ..اتدالا هنمدما يرث اس فلات طاش كلا غؤلبجاذادعس وا غلسضيرمواغض لتنال
 كب نابل اطل القا كالذىادالافني اليك ينم نين ياا يائمتاو هتف

 | ةتعيتمل ااهلشبة تان اول مواوْسَراومطدَق َكموق نا مالتئايلعمع ارم ىلا ل اهتم اجد افكت د متع ةعنص معلا
 | ىازانره نانمإلا ةثلثمل اف انصركل )مَا ملل طف ةعفنل ام ظص ااهبف مَن اك درعضاهنس مم ييلعننكترلو مايل
 | متم ماس مانان كاتلا ولا انعم كثي اومحريرلو اوتيل م نأو اومزنع ثد دسم هو كِضاومِحر

 | هلزث يناير كيل ثيتوكك يرفضون رفعت اقر تصص وزنة نار ككل قيوم وكيلا ك2 لورد مقا اف
 ١ : دوركم وحووإ دن وضوكلا ماب لام يتواصل ازبدتكن ١م ف عتاب انتا ح اساياول امو ثخاواوناكاساتعا اونا

 مسالا ل امن حاكما انانيك» ءاجد فاول اند, مفعل مةنيبوض تف دونهم جو داعم | ْئيلٌوااشاكَن ايلف

 ' ااو اهرب لم هضبيونف ع ممم نصب نشا مولانا لنظام حاط لوف عضال

 ادبراوانملا راو اسلوانش اميل ماذا دافني تتم عاجول
 | لاناركنا مرايا ةورفتبالام - مطب ونض : دوس ممهوجواوصصاشلاثلا مولا اكاَنلَئاوُمحَر ظواونوسر ل واهنودسب

 ١ اقزحاغرمعنمب خوض م ايمانه اننع ناطاثلغىلاسانل ل افاناادق مية ا لانس

 المو ننكر اوطخحدتمايالا ةئاشل انتة لوك نم داكانع دصو غهبولغ قطو ماي الضمل نال

 | َةرمرايد يائس كلماالا ننال ةعاز الو ةبعان هلق يان هيو هويؤضنْبع ةغرطق يفعل اقتانض منهم لذا

 انا كب مام ء نط د اكو نيج منقرحاذ ءايتل لزمدانلا ةصبّصل ممَهِلَعْهال سد منيِعَجا فوم يح اضم

 اككانمَبا ناار امن هّنِلَعاوو كَسْهس جناب ىارمسو ؤح|رعل الضد مك وعشت )نا ملل ام هناكل الضؤقلاذا

 | يلا ثوبان ناز وتكتمرطوش ابانكت ون اوعسلاباوسلارعدعلاو «ءاطخم الالَسل رضع لونت كا

 ْ | | َوَلاَنلهمَناْنُسل انساك ذاانه رضا مهتْوُمدَس ماطر اء هنو خمول ْوَعب ةيعارالوةيعانمل قسملف

 | ءانغخ ب اوّتلاوهاكىوالا لوا ةبدلشلاوانلاءنيدممانناماذا امان نشل اوكا سيب كى دا انتل لاف
 | ع و غاندانلاباسو يغازل اوءاشلا ةضاشل اخت . لذ لام اهَماتلا وص ءاجيرل اد عل ونس ءاطنلا نانا هتان الو ءاشإ

 ن» <
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 ليخاهاس ب انامعم
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 | العداد نين ايِلُسن ا امدنا» ”لتللَعقداضل لزعك ( را

 ِةْولَصِإصاَوح دعت 101

 00010 ل مرسلا بالا طا تست يئان هست تا ناطق

 وادن لن نايل سداد اضَدَوىل اعد الوقكلذت موب صلطة متل لبان عرض انا: لصفوف

 50 ا ا ا
 | تايونتلاست داون وح يع لوس موكا فا غنش ماتا نايا ناورعرب تال اا ئمل وحبا نادل لا
 :د نسلط براق ,ةانعاراهتوس بوضيرماول يح ادرما
 | هيلع ثنيع امد هل هتولو هيلعاؤضزرهعترل اهقانعاواهقوس بوضيف تذ| نإ كو هتاللعنل اذه لمع
 | اطستنعا اذه نرخ ل ان ءاثدزدا | كت نمي كد دل الَعن دال انت هدام كلذ ْدرسلاءةفلكب 0

 | لاتفاناذاث ركلات ش دبع نان عين نيف ارم اصب ليجيسدارتل نعدح ازعت كك دياز ان
 انانت نايا يول لاث سوي لامي سراقم اني يم جرحت ع نانلث وم ةباناإات !امُهيِلَعَدُدا 0

 لاثةيويزم انلا كيسا اماهل ل افق سلقل | دب م ءلط دق هكوبرتخن ىلا اذ اهاموي ناي رطل ةروبزحلا رتل

 ظ ةاوعسو هزم ليج رند الان ان لع لاه نعاس نحو ٍحرمَسِجْد صَعْلَع اًكتمهِض ما هيام ردم ”ناْئلُس لوف

 | ثكنات هانم تاكانو ءانصعّرمةضرالا نيد تانغ 5 هود نوحوريو نودي رف جدنا نولي مرا اوناكاكمرا ظ

 ا 0
 00 9مل اواي ءْوسِعرصم
 كشانا .ثاناواتيونبنب كمرشلا هلم نال نهلتالعش 1 0
 0 كرين لاني ررفشال نب نتمكن شل شت كتان
 قفدوكاذ َناكْوحربْوَمدَباَرحا يجاوبني ونيك )تس ةئاادئع فازع ونعوذ نينا زعم يجي زع
 مايحهنع باو نع ناورلَح لزيت هريتلا هيلَجوْحعَناكو لات افرل خاومو ين صل ناكدئارضن لاف دلو وة دعو
 كلتا الف نااذ ان اهل لاطن هن كا يرن اجا لاف للود ابث ال كا هنع اهل اض هما هيلا ياعالم
 مالكوم هيلع ضقوف هت ايتاقح اطل طناف ئضضلائتاطاهل ل اف اهاثادضل ارمن اكان ىلا متنا نذاب تال هيجحاوتح |

 هاتان ارغاو يعل ل اذن انام ايباهادكمما هناك اح اهب جرخورعل اجرفن نئلاعت شال اضع 1
 تمرس للا اعد ا ل ام رد حما

 كبماب هليل وشه شاف دمام تناله هض دخلا اذن لاك دل يدعو ةنس

 نط ذامم لحنين نع يجب انيق لعن عوكل ا نبعد 1 نل اخنضت -

 ْ هدا, كيف ماجن لاج تول انكماش َص اوس ران لا تنلع شاد كع ازعل اَنمَتْوَع
 ةنس]كم هنأ: ناثرح اداناهلل اقيداث تاكواونمنااوباف رهام دناتس ننل اخد مود هعتيضوب هال اه ئام دعتاد
 متاطدرف هيوش اهلشتساف نري لامر ناول اكن نونو ركتعاهتد نر نا 0 لاقف ملحم فود جت ناكو ءهاضعب ]تالف

 ىذوىزمّكواذط انه لوِقبوُمَو جزغادما جركالا نور ممَو نمكل لدا عاو لجو اهعبلخدو |( ذهك ضب جحاهعت

 :ةناهؤس هتان فوفدان تانا اذ انانكد اكو كتم قال مالا اول كى نونو ان ب دبحو جيخاالذإ بعون كغ
 ىاوعمتجاةثامل ان ءاجذا مول اءلذ َناْككموفد نام ايلف ئش [غىفولسو نو هاف ىوعت طعنت حرب عام دير نع
 وكف هوكزن انركلَح ةبسم ننوكيل» وَمن لَ هِنوَمهستهب نوتمؤت فكم هنوحش هيتس ماو اشف هش نور انا

 راطلاطر الا :دحون اءابلاتةلمضملا ةبتم يرشح ملدا ضلع اترشحول رج ماصاكللا |



 ءلالاظانانزإل لافنم تلاع اناا تايم جاي عال“
 ايلا ةيحائنملاثهتاتنيازمل اهل نافزحالانراصانهن ملر ثيل هل كل ل ثان اب ارعشلا ةيحاث نمل ان هبتاتنيانم
 ناخب لاو عج ماني ناطيتل او مان لجترل اذاكو ل اهإ سي هيئاذمجب ماطخ ليلا عضْؤتملاناظنان هبحاط كنان قلطنا
 خم ةولّصلا» دهم ثنؤثواب شادعانمل لاش هلعرغستساىهنفن هيل ايرعاطت دمك تلا «هبلالوعن ردي

 واصل ]لع ث ون سنل انيك اذ اف هس باث ناابند ثنذا امش ادلع ايل اَُهَبلَمد اع امث هج ملف هبلَعد اغا دبجب
 نيهرداهطعام ةيضلاةنالخ عاف ةيئلالهدالاهوالَصل لَه بوف هالضاذاف بناء لعاّوح كنس ناب نرخ ايلا
 ةتلالضن ماظامن ل دام نيهند همدت تع من اطل لواط مارت ام ىزدا ان اهددىلنباْنسول اناهنلند
 ل نيهردلا اهلا كيذاهيلا ءاهتماثلشر اذاعي ءاجمتا اون اثلامدشراذ ةيغبل اةنالن لزم نعلاب هنسالجب
 هلك افناهخه مع ةريخاناهلش لش طوير نبل شط ةىنتتج كتانل اكل ضدانل انهض كاخرف ثءاظف ىؤق
 زل | نم اطل انغ نْوكين إني امتاواط دعو ةيوتل ليلطْنملكربَول للطن منوه نذل كرة ناشادكعإل
 | سلا رانراف ةّميب لمه ازماهتان بالغا ردح اروكم هناي لماذا صصاناهاليل نمش ام دءضرععناف اشيش ىزئال كناف

 لإ هاما نان نا نان اعني وتومالا هملعاال اين النون ىلا لات هاو اف لهما غياب اهنونفديالل ككئاوثكن
 | زلط ىتسؤال هلع ال اين اكارسي لا لات اعنا هزل ابنت هنوف ديالا لئاؤكمف رمال بان ةنجل

 دونضميم (نالخ دم اطيب نب اهل ثجداداهل نغغمقاذاِلَماولسي نسا ]مدام سضةّثالن كنا

 لإ ناو كلم ناكل مالَتلا هلع! بَ فارع اع ص رع نيك نك نعيل الضخ نيا رعد جار عةتعلا

 هَجا ذالجت ثنين اظللاداذان مالت مث ميلع ءاينال ا اهندلكدق ةز مالكة دصلجر اكو اون اغلا تساهل ن
 *عتسارا وكانها لثة ليل لل وكم هني ءاط دفئ ناو ال َ ان لاظ ننال نب ضافلل لاف
 منل ناهججا اق لوتذاهجوفلطاذ نمار اائيشفلخا.د ناي خال ل اذن جيران دن هيلم زض

 '.انهلنناملا اهاخ د فٍهْنِع اذاهل ودائع اهَلاِصَداهسموضانمل اذاختن سدر فاك ةرمل اننا كد ةلجتلا جزغ
 . انان كمان ىخلاديب نب ازيا يسيطرون اوما ص الج اينو

 نمت اومتاف كحرَقمادَمكلملانال امال اناني هط كلم ال ل اف ىدنم كلذ حلت ثرحي لمة سا نا

 جيضاواُهلر 'ائمْلَماهّناَرظامَماذلا هَ ابحر اهلرفحن اهجرخاذ كلل ابا عصام كباس كاف كنجرالا

 اء ف ارد هفربد ىلا هنان ة يذلا حزجوحاههْجَملَع ثثممم ضل ازعل جخت كيف قمراهبن اكو لبللا اهنجو

 زيف كسوف فض نادل تاكد ريدلا اهلخدافاؤجو هر اهتز عاهل اضاه ف بالا حض اريدل اص اان غررل لما ىلع

 رماد موقي نامرهق ىناريدلل ناك هيي تاكو نبا اهيل ا ضد مك مدن اد اهنآ عم شارب ىّتحاط اوال ل اخي انرسح ناك
 كتعلازادض كل اديان عنمانل ان كلثق 3 ندهجالى عتترل نثل لان ثباناهبد هجن ثباذ هسفن ىلا اهامدع هنججان |

 انهائاهل ل ام ءاد مل خىازءدل | اجت هئلئتفكناا )للمخ دف ثري لم ةرحاف ىلا دبعمل ل اخ اريرل لفاوهمتنعق دفا

 |تعسساهبل اع دوال اهحرح اذ ىححاف ىرذع نفوكم ن اوبشن بيطن ليل اهل لاف ةّصَمل امهتيخ اف تيوعض ص نيملعت دفف |

 نعل اوم ةشْجِإَعبولْسماهضاذ اذ ةْرق ف نص اناليل ث يزن كاسح ماء نط ى دوز اهل ل ادامدحأ

 ادرشلا انح .خاندحاص لل ىذو عرسه حاْصلاء ضن هيلَع ناكْنوَمدد نوع هِلَاولاص هنضم 1

 نان ولام بللارموتين ك نمد تم لكم ظعازأ ولا ةيشفم انتل ءؤلتنال كاعد عملااهنضدَدأ
 يسوم هلو دسوا هولا دبا ننس

 ضم اثاف هب ِكَماؤ مطنم

 مسلا  ساصولا



 -  ١ يج - يوب  م بييريوبسب ب --- --

 اهلشماو رول هب راج لات كعماسو اول اهركتنيفش | عخوم اي ثبوعم آف ةرمح الوش اول اه ركسدبس ثان غلس كد ل اماه

 اناوضمإ يح اهماسيالو نمل احلف سو اهما سالم هوس وثم عاهل اري وكضمكبه ني ناري لعن ل اما انسب اول غم
 فاه ضعمهانّدلا هيلاًومفدر مرد نال ةرشعب هنماه تش ووشسافطقاهلثم ثءاداعل اًقناهنذ ارخنّما اولعف كل كل ذاول اف

 ءاناضاو ان يونل اول انىالومو هام كلان كالو مك اًََتْس ادناول ايرلد كل اك نضل ل خداو ىوضاهل اول اًمخاطْء انعم

 . مور كاز ال او ماوجب !اهنجولاةنيفتل اذ. اضل جناهبلع اقسم ضمك ماير حاشن ىلا اوهنن انباذ ممم ثضمو ثماعف

 كلا هني[ ثوهمس يرش مام اذه كام دنورش و ءام هاذ اغلاق ثراذ مة شت انظر جرا 0

 افلخولااْزِح نسر ,زحة نالوقف كلم الذ ا,نا !شاوسإوت ءايدنازىقملا]حوزعش لوا عضوملا انه ةلعرْرع

 ارك غغركل ذه نافوكإ ذهب ناّولخل احلل ذاول ان كم ؤ زيمل او متوازش قلخاوناب حلل د نمو ثنا جاو ولْخْزم

 اهيمان كغ هنحا ةزما نا يف غنا انضم نأ اخ كاملا ايلا مة لما واو ةزيزجب اناث لا ككهزم اب كلما
 امر لجاءلل هللا فغنل مخل فمنتتلن حان ىلعيال الع س لاطت دق نكن افاخان ةنتبلا دنع ةيرفداهجمب |
 اتلذاي ل وجا: ناس ان كلنل ةهراكرهو اهنع تح رح َكاواهحااصّراهلضف نحن اكوةمامل ناك تا ل امن اهفرعناكو اهحوذ
 اجا احا كل هبا منغ كاف يزعم ان اهتعيضلق نوكأ ن لذ اخ ناو هجرت ثغ اهننا حاسم اذ اًينع كل اس ثعجد
 اهج ماك خر تاهن احلل !'..اعاذ ثان وفل الااهتوعر هوبا اهنا ةلماجالن اكدتال اًعتوضاْن امتد نجما

 لافكهنصورّمقكنئازتنل |متئت م عممانل امن هحْمز لع نبق ثكل هللا غ كل امل يفتن هيلع بذاكافاواؤتجف

 تلاقن هّسقمقف نامرهقلامدئتر رج اتلل هلل مغ كاف اهلشتف عبس اهسل دق نوكتن انا اناا اهَرخا ]
 ق كلاما نانن اًمناهجوز ل عشا امثل اك كا هلل]معالثل اًمف هنصوصقف بواّصلا مضت كل هيا مغ دمسا كلارا |

 رعشا د صال يكاهْفامَوةنِفَتلا نط نخاث نلرحا اناول اجل اف ةجا> ىل تسيل قوص اتاف ثتمس اًبلك

 هنكل هما كلل لهعشاو اهلي ْحَواهِضاْمَو ةنيفتل اذا ل غفل انزل من صل صورت دقن ةيزجلا :ذطذ لع

 ْ لئااباوذ ناكل التل اليم نعمل انلإرعِإ ضل انيرع ةرادذْنب رعت زي ىبةنعلجا نزع نبدا

 ةاد اياكم اوعاجتٌئيشاط لنسب َجح هما هَنِلَع ثعفن اذاًعيش هند بيضي ئيش ل جونال فدا ناكو نا لحد
 ىكقلغ رت قوسل ادجوف هيب ل صنل قلظااف ملكان ايش انئَءْساَوعضولطنا غيط ىدئعاب) كااثدلزغزمالض هيلا
 | داطجوماذ زعل رار اخ خمر تاتامت قع تيد هناك ذءاك اذه كيناولل اقاوم اون عيني ادعو
 | كطغاوزكملا ذهول ل امف ةنتنم ةوخد ثراّوحُم دع كم دق ةيدرزكمندال | امرْسِلَواهحر خان هنكشبَقلادق

 | تحض ةدول دول انو تق ثدياهنتش النيم تلكم ان ناخاؤ رحم اهتجَع نرخ ان لزم اذكيسلاب فرس اوزان
 | قياسا ذ ان هعضوف ل الاب لوتم ىلانرعضاورهررد تل !نيغشجااهعاب قول املا اهب قاطناو انه ذخاذاهاباهتداغ اهخوذ

 أ واهدحاذخاف نيكل دحا: ال ل اقف ل خال خد )جل امل لاقف نيكس اعشاركحراوةاصداثل لها لويد بالا
 0 |لايانالباذاتد دازم عمانتل كداب هن مذا انيس اناس هناا كاف ناطن

 ناك داداا اتركم مكلمانا امنا ايام لكل اد اهممدن ا

 ذايب دا اتت أك كرا انالخو مد مرح طخ ريطلا ذا قنب ىراغلا ايتن بهذ مئاؤآش
 رّمالا اذه نوكيوم انتل حول ك انف هلل! عجل اًمف نجلس ل انتل بارع ةدانذ نعل يجن عمد حزب

 الكيال عطر كيو نبال ناكو ءانلمل ازموضم مؤ نامالحر ناضراعمواناوخاءاثدصاتلل نانا اهدامدرعَض
 هدذعا[خدهزتك كلن كتوم لاق هنبااطدذنّوملا لجل امن هنء ذهاب ل اضدهتايانتمل ناكو تعبان

 مص تاو ئللكحاز انىنع :ظعحو قمنخايىنل ايدينا تاكد تداج لد ئشرعوتل اسير وهن كسغدلفند

 كتل دلما اقنكاَمْلَين لسنين ازعلافايؤمن ايزل انا ذ كام ىف هن اقبل جل اكلهف هر اْضرَعَك



 [2ايلوبطىدم ارجل انوع ال ىردا ناو, الغل ان اطختللل نبل هيلاثمف هب فون" نابادكر تلال
 ممول يىلاثمسدت كلل نامل اضن نامل اذخاب نكمل لولا اندهبمؤبا انما ناكان يكل بزضتفال قثزع

 | تيا اف كيتخا نات كيل انس ايف ىدذ اوكا لجرل الامه يمل انما نائل نا فم او اناكلاةى ىلا سنمف فردا |
 ف تلا نايا الغلال ئثوانرل نفي اهمؤثوتسائهناقسانرف ل فكن يوه وشن
 ايمان لسان افنكبلا كل سراانل ىدنتانلملإ. ل ان ملنلاءاثاغ ينل نانزانغ ا لظ انضن نزقااماد

 و م ع عي ايبا ١
 || اك عاج االلمات كام حلك الل انلاادنه دفنا المل لامه انصل ق تي تايفاو مل. ئم لفرعشساو مالا |اهضشف
 |كافتحتسا لعدن ءوعدي هيل اممماي كد ىاركلل انامئشاءاشان كضهنع كاشش ىلا انه شم نعلاملا
 | ثمن تعالو لاجؤع هنيتالل اثم ل فاما هب ثودحدفكى جام عنضاضيكى ندا انوه ةتارلع ىدع اس هللاو

 | تام ف متو كمبو ناب كل فاول عم نأ | لعدم لق قال ل اف ءاثاف خيم ملف مز فا سالو هبل
 | ف كلملاىيانعب دقو كنب موس ناكالا شمل ميرخجالا كلل ئثوا اناوول تال نال دشن اف كيبل |ضح الو ىدي ىف

 | لخدن كلل قافثبكلا نانيذانه إتخاذ نانيز ىاامادايثدنعكل اي ناببربمتال اًمفْولاِب (ٌمىرئانسل
 || ارى افخاف ةدّصل ل افانه ناز قلؤلا تت نادبرتكناوابؤرثءاءكنال اًنغ كيلا ٌث بال لاف هَنلَع

 | لشيداو درتي ىنباكدا هامل غن اقياربلقوملنمىل اظرهناًواهضبقف ةلصم »لم افشنكل اناس اذه ل اففانط
 لن اتش ءانشام دكسف اقول كرةغردخلا لع هبارعجاواوباةرلاءنطدعب هيلا جائحاال مل لا مليالنامد
 ا | هبادعجام/ءاهىدنع نلوم امكن تريد ع دعب ل او هبحالص نم هنئب ايف ءنص انيؤع م انف هي شعم ايؤر ىناد

 ا | هيلا هذه لع معرمالل لاول قث دال ىف ملاءذط ناورخاةهمآس نامل اسوىلاطت شاه دش انهدانان لترا نانا لع

 ا ااه وننزل تان ئااماا نيل يناس سب

 | انف ل ئانض نانزم ا خان كد سل اغفاذط ناز ى رولات نارتو امرا كنان اخ كببلا شميل ل اذفهيلع

 ظ هل لافف هنيئطساطف ىل رخام كلمن قل افو هيئدبي زن ماهعض ولعل ممل اهب قاظناداهضبتف ةلصبملماخ نائل انانذ
 هذ نحط ضي نكاد ناخذ نا دالانالازتنكلو بشل دانا انزل

 تالا هَيِلَممدِرَو هد ىلةجاحال كل اًيضقاف ءافول لَم هيف ككو نايل اهثءذ اا ناكر ننالورعتهت كاد

 قارا مل لكننا هاا انخاةءامدس اانا مضادات انف داشمو اناوخاو ءايرساكلل

 اًيومالناو اوعالا هرلمدحوبالو نانمتزلاءدصاندالذا ام هطرأل كل ْْلَوَك لذ ىضنميالن انزل اّنال ةوخالا دوئهمس كل

 لح وعر رع مح ادع اتريد انما هي نازل انام ءاجاذ اذرثبككاو لش نلا

 ملسَورل اوبس 1 00 د جانعالوملا ينيب نسيناكلالا

 َورلاوملماشإَسبَل نس يسر بسيد ب
 ةليورعملاز, ةرجوولد مانع ماعلا يمل الولادة ماش نهخر ل قزم الممل اباخل له ئرملجد 52
 زخم !نولكةماشمب د حلا هسا مالغنيطنل شاذ ادلون لاثال اول اً إبلا دولومركَم دلؤال اًض ةَعْسّوْرب ةشعوة سا
 يمادبل دلو هنا اور نال اسوار تاق وشمم اب هلل اةركالخ ادت دباب ع قوبل او باكل ماك اله نؤكمكنكدالا
 هِلاظَبَوَحلا املس ا:لافاللوَمْنَنِإم ل اه'مالغ شاد انين دلو نق هنا اً موسم لحرل اونلخ مالغ ل طل ادلع
 قطشل نايل طن طمس اموطقس د تل شاك انانل ان هيل ارظنم جان لوح خا اولامفدما اون يحاوَملظنان

 ْ كا لوز رباذ عين ابطال يي ةيورز او يي تم

 ل دم تستت مص .

 ا جوع



 ظ رانا يخف موي ادانطفلا ليزا: ثم لا كيد رنا ط نا
 نولدكرلا [ ضل ءونمموطبب لوقي نايغسوباناك بيم اد قرش | هب دج ةوطركن وطني شادن نجف
 ادالتف ولف فن من دارك نوكين انيباد جرم ناؤئرمالا نال ن ل لذ ىلاركتعوضمىاركانخ ارو داو |. ليرعب

 | ىرنملاوطوقسل اهيذؤبالثل طوقس نيج ضزال| لع هيدي ضو ىاهي دبض الإ ونال اهو لمنال نيل ل فب دورنا

 أديح أكلم طوطيبال ى اراختا مافنتسانايفسلمالكو لب رهتلا ةوطسلاةنهكلهي هوب ماشا عْسْومأ
 | اهنخاكبمَو شنب هسانقلط كيَحناكل ان مالت ادلع فاتر اننا | زعدانذ نب قع نع بوبازبزبع نع

 الغيل ثكضووحامم لوتف مالا بلى لاةزمادس للدم ةملافاهتوضحآسومل ان هَبلَعش لصوت ضال
 اهلوط غد ذادلا كأم نيم بزغل اكنرشل بام مطس د تذل ارونلا اذه كلان نيزنامع كل اضىدا انني: ىزجللأ
 كاففلرشبااللبل اونا اهل لام ثاد ىذل ارتلابةملافرقبخافن ايت شى انس اكل امانه ل امض راشن للم بلاطو
 | ييازعدح انعتع كك املاك: دالولا جد نلطلا [ تلي دؤلولا انهوسو نكي مال نس كناانالل اهب

 | ىداولانلاذرر اييال وهرب ىداورل ل اها دان ملا ادد ننال ثلا هيل ادع ناز عانب نصل ضجبن جول ساؤلا
 | لام نوعي نيكول احا اب اهلا حايبو ىردغي ثوضر اهلل ارب ىداول الذ فأل ارم مويلادوتل اناا

 هنطبوضت منوم لعحاصْلَسَولامْلَءشِإلَصانتعْ لاس للان نان جذل !ميل لاش مقاول انللذ ف
 أتاف]لعل اذه تاو ايرمال ول امها كامل النا هداه الاوعدم ةماهت لبد نا ويضم ثوصن يزد لااث مف ىذاف

 | اوضر مهول د اذ نقام دال |ًيماوامح متم ةعئساهف لذا اور ةضساودب نإطعاومزعف ةيناث مي ىدانف

 | ةصوتلا مناضل َسوملاو هيلع | سول ارناف < صمهب تمد حماهبريتن كلاذانفزلا غاطوئبسراهعرش
 لا نتلاتاكلاخنيدلا هالو رباني وع او انونازل نينا ركس ىداث عددل الهام َولاهلَعَْسا 5-

 ةلاث كلي ةءاشل اح تالثخا ثينبانف ممم هريس اه ىف: نيالجد مولع ط وو ىلاغتطاهئعزم اجا هيارشلاوأ ١
 :لمزعنابا عر نل ار يانجطع كو ءازلا نوكتسو ايلا منبر ضئدالا ذر طيور ل لاجلع تيد أب ةياهتلا 4 -

 ديبالنصل اولاف كا نيمهنرضدعتف صا 1َسَملاوهَلعْس|ةَصْشالوَس سال ايل العشا فارع ١ جر جسم
 هفصون بلا لارظنفائهلمرظنال افتراس لل نب ءائاغثعنلا هيلعهبشانالبل هلضدامت اول هفصوخل ثمل. | 3م شاوزا

 انالعانديتردتلا وطعن دطتنالعدينعانه داق: فلان منيا طيعزتناطان مل ثض مدي تنضم ”٠ ١
 | نياعدجكلا تؤكل ناز اهل نرتقي لانا جبل نر الجمشلق تسول ارا
 0 يالا يا عري اوداؤسل ال اضاينول ذب ىذنلاال ازا دالك أيعب كللبل نعنضم ثسدقل انين تيان

 | تال ماو ىلانتشالوت ذك الَعسادِْع فارع ل ماكل ازعركت نلحْزعرَجارعتم أك ةمماخلدا ارا

 | ةنولفدقملابيو اذا قالا بج انا[آسورلاولهساََصسش الوثب عرس ا لانطسؤبال مر تلاو
 | قاريلا, ل ئبجىل ءاج لاو ةلِيلل رعت تسد نيب ثنا هب امس أش لض عج ماس مَمِلع اينما[ خانم |

 مهضت لاقت هيلطف متل مثلت رحال ال مجاول ضادت نال فئنبل, يحد ناس ناكر يعب ثدرم قاانللذن ةماواهنبك

 الا ففاه داو اهباوداداهقاوس|زعهولئسا اهوَميرعَد مان مَا ةمكتكاو عيزس بكار وهو مانقل ا ءاج ماض

 ا
|| 

 كلذ ىربهّيلََوش رويال لاني لئساذا لسور اذهل سش البت ن اكول م اهتاوُس فيكما انيك الود

 صم لوس كلان كيل لثمفد دن مالا :ذط هلا لوران ل اضم اَنِلَج سمانا ذاتك اين لا ههخو ف

 | لويونمباجلان نالذد نال لاول ماملإنيلئال ازيا اف طراد اهتاوساد ابا البو اذانر1ورل علما
 | موقنكرنتلاةنابالا وتامين كلوقوُضَد للمال ممن طن ةنعمول اسالك آسر ور يلعش لص

 اللام دلانقدبح اك لوسي و م ا اس لوسرو اهئ ونال نا طاب ذو لعمادة توسل |

 | هلائلَمْس 0س شانوسل مجالا: لاله دك زعاطع ْشادحرعدانازعىر الا ءانب دان قبزعأ



 |[ نرسنزم !ااذاربرس لم ءاظو فان هند نيالا برطضمر حا سوكاو لهل ارمغصأن الاسد
 | 0 هملخ نمن احا زل زمال ارل ادم اذالمر تر ضقَكءاذي كا طماذان ءالعر كار

 61ه دو وب هئؤ عمود عقلا هعطن نوكرع ءتسب 3م ءاطخ نوكو لَم ءزفاخ ع ضياع هل كمزع ةباكه فاش
 2 ع مدييعر دل ءاحانجت ضرالامطتل هاجد مانب

 مو دعس دمرم هدم يكب هد
 |ذاثدوجتغ يلام ولادشتن لتحل قالوق انا وكبك ان | جمانلاَض بهل بابان فيك نسوا هَئلَع
 أتت ئلم كاقوام دفنإث هناء باد ]ولاول موب وكانه دن نمنع

 | هيا انوكاانللعزماط كر ناحل ضدان كفنان نس نمل نانا ص إني ل لافف
 | دحومي ولام لال بللوَعلاو هنع هعازم نار نالوا لت هيلع كضداؤاف

 يلا لاف خانم كلانا ل لوبا ءاذاشلن ل هدو ءرتك بابل ليا ماغن لذ تفساناملغم بالا
 فخ رشتو لكان داخل اظوغاز اناقة ثدصتذل ]ياني كف دنع عزنا

 ايزبتلا هعمل يخت ءانوع وهو تافه عاففف رطل اههجومطلم لب عفرف بح ماهي ثق علف هشيس نخاد
 ان مسنودة متسانس تاكل مد
 افا راسو لاوِطعاش ]توتا عناكب علوا [4شياب صد هبل اور نانعانعنصا منور راسا نا
 | تلاع الفلا! بوقلا حاط كن امس نفاخ :!نكدَنإرمل اذ ىلاطت شا اكو ْنَل لطم اذل انجوف كهل يلا ما
 لَعْرلَساَ لوقيسداْفَتِن دموع اندد لا انضاَ الا ثلا انهم هبد(ل اللاب ديدلا نملة مهتوش

 نعْرارز نعن ان اًرع هّنع أك َل1َمَملاِمَلديِلُم كلو اوسراوذوبالن اطر ونهترمضب عم ماب ناكهتاخازرا

 5 رمح اح اشف نيل كل ازرع اذ رازكلا كد راقكلانبعا ذنبا كل ل قير دب موبيل نراك اهمال جم كَح يلا

 شى مالا دمَلال كل ةرادزل اريل اذ تدور قفل جؤم نا.” وِضوُهو هم برهذ فيشسلا
 كالا عابونبعزت دز نة نعورطاطلار ناهد زعدن كك هنازط ضني مطقي ل انلجْوُموُمَو ن اخينا
 ءامت ل ان ءدامخملاوعدا لاف ز رض رجلا: ناكورباضادتعندلاخوركم كل انوحرل |) يضف رح لاو نانا زع

 |ةقحالذ امل اذ ثاكست صاخب هما ف ةناكانشدهوكاب ل هاعقايدلا لن منال تونز اونا ززغ اخ

 اف تاكة ضد لذاك ملاذ تاكراض هزعاتبيدلاذ تاقدتذ كبد خربالاًض الصابر اذ تن :
 أ افيملاق .اكة عقد مكااردب نال ثان كيلة ددب لاثةبخال يالا لصارغ لاي ةدحا كجيودل اخ لا
 ا 3 ع المال زعلاهب بمل اف كاك ة قوزع اهمها مالسال مانت ساهركا

 ب 2 هلو | .[رضتطحاءدانقاب كلمد م ينبزعاوم نم شوت بمل اذ ناكت اهتيإرعل ثينكرل اخر لاف يمل انلذ ناشمؤت شنق كلل

 و للا راسل رسما ف تان ل وضوطُوبق ذمه ديب هل دماج لَو هناكم كمل لدخول شل هوبا عل ضداذشا

 | تشر 7 | | كفلافومبهنيررزالؤاناناطاطاةذحبنكلاثف قا لءانفلكل ىرلأ نير نما راو ىؤمثلا

 7 ظ | همباذ خب زال كازسالا وصنف ام دلت ردا يد وتم هماماكو دولا

 |  ”ل#+ | [راقالاكاببإبنرزهعكلا نوع كتال اشم دما هبل جي ةذدابي ناىداسومو رهط رد لط وخدم موباذط
 1 باننا: نيل هيلا رغ هنا كلل هزهجاوراثلا1!فسب قره حرملانرعبلف تحي املا افايسا وكر هجرحتد

 | لاق بج عاى دامت قدا بح ماعلا رسما شاطر بطل دبع ن يسوع اعذب الوينومد( اَتِلع

 ماسر د رم ييومدسل 2:2
 ا وملاوةيونملا: نات ناي ةمكلاتدت نيدنز ةبكلارتنين وجضو دهسا عضل

 هن
 ا سس

 اس ل ها ال سس م عم همس مس ع

 مسمع لال مه هل
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1 

 ميمي



 لان دلاغماناكدإ ا

 ةم رم لا

 و غارسيا قتلا

 لو الار مان ناك لاس

 مناك نلاربار

 ماسر را ناعلا
 تا[ن ارب .الث فلما

 دامامتلك

 انا

 © زيطط ثنحه نمد الخ ا هطاهماع ل ذاب»ىلاةينن وتد عدد اني:
 ديل لاش مثهتوفزكتو هباث ملط نشيد ّسساَتلاذلخدو نينمؤ ام متى لالالا اول اشي حنيماط داب |
 هفاتهاوهمد سول ازمدناكرسزنالاهمالكوينا ةوضل اكتم بابا مىجيسانالوقي نيمام لذائو ماه لاب كلذ |

 بسلا ماعلا ور مئاط رم اعوا ةيش هيس الط اهب وضوح او نسومانمل ىف لا هليبقوار نثر يتصل اليخ موكب
 يلة لانا تاتش سبام عدن دان زعل زعذع كك عوجي بغسل ولحم اوا
 بلاط فان, بلاط كزنكنو نتي مهد هز اجيد لزق بلالث ىلا بلاط عير لطم دكار خاور دب ىلا
 هلت اللا ريغ نواس هلمج براحل الامل لرنقتم ىف ٌباعل | ءنطه ىف بنقم ف لاب نرّرعت مادا لوقيد

 يس هطالتشار عمى ةيطدفد أكهودفائيلغل نه ناز ختان انمي
 م 0 ازهنيشرالا ل از ثلشلا نيبام بشل اوركلاو دول اورناعال انسلمهل انياب ىازل طيس زعل اوريزعتلا

 احن غش ادلع يل ازعهثدحرمع نابازع ماشا هبا زعرلع كك نيمو اذ بقنلل هلمجف
 بنل ا ةرتو اا ةل ين بازلا ةدرغذ يلا رهيب من رتل[ طلازديلمف ٌهناَلَص للا وسر مالا
 نْلضفااوذائا وم اداناامدو لس طج سادبع وبال امثل حارق اتيملذاه داما دخان ءانةنع املو محام

 ىملا رق لوّبوُهورفي اح ماشع برق اكتالو هللا اننمو ةلكعمدامال امم هفينحلاقن انف نم انهن

 الف هر خوسانمهمالكممتب وحول طنا لسور انويلعْساَرَصَس الوُسر لامن كّحا ناوعنم اف هس ا نلعج

 ذاتوهدرتتحل انثنعَو هني نعد فِلحّسسَو ديدن من طفح ا مهلا اَلَسور انهيلعْتاَلَصَش انو اثيهذ

 00 تالت

 هبطْنإِإَص السر ما هفن ذحرتجواًملذر فكل او نونمول اء عادت قدنخ لإ عشر سرر رد الو رض نانو

 هيل لزنف اطال او ىلاحىرتدقف ركووخَووم كيل اريج كز ,ركلا ماب ى دان :ءلَس ورلاو

 هئللور اذن ءاددع وه ك اكو كباجادقددل ءامدو كنل امم عمدت ىلانتهش انا هش انو ايل افشل لعل
 طولا لوثسو لاذ اطمح لاحد عزتي ماٌوشا كش ل اة مهينيعل سداعه يدي طن دهينبكوْ لعل اوٌكلعْس ص
 هيك امكَجاْفِفَدَج انا[ تاس اكد ىح اهفانَتلاَ ءامنرم اير مَع اب لذ لس درلاوهيلعمشا

 ّتدلقل الا اجرالو هنحرطالاءابخاكماوتراالااًرانمول نكت امفوصحا هيف ير لوالاش ادنج ماو مقل ان إريناناأ

 لجدةوص خيول مان نيكرشم ارمني دن هفيدج لب هسواال اذ وصح ا عتو عمد انلعمتوصح زمن وسو اولص

 ةَنسرل هّئانئذ مارمكتوننل هناو'ار انكل اانا اذه ابل ةلزند تركك رساشلا اهيإل اشف نيكرشملا ذ عام
 تمام مذ ثوضف نع ىرظنف ةغي نحل اف هْسِلِحْنِم كس حر كر اوجراف اح اَو فخ الله دعما |
 لازايِفسوبا امي طعال اًشادنجاناكهنّنحل اًثورعنل مسلخ رو راين عمنلل كفن ةبوعُم لاش 3

 جنان انف عانس هئلس اذ من نرنج قدا اذدفلىذزال !ّيلطل اموال ايلا َءف حاضت هنلحا
 عبو باحال له ْذَواهلثورباحْن عال الضم اهلشمذ لا نوعن ب ثرائ المخ ماهلش نيضحن هنيع لش

 ةرت | ةيتل ياي ناكدنا ملا تلال ش ادصوالاةوزلا وخان آسر ويرسل ح
 اية نمنل ]يزن |يلاات هلل |يننب دجال تئوتل لا ةفوسسأ وايش ى اد دس ةدراب
 0 ااوعرسإ |عارسال /وعماك كىلم ءاقلاواهتمذاو اهتر اما هدرز اكل رَعةيانكن نعل اسير كصعال شع 7 ا

 ذج خيرا وزرع سوم اهيل صل لوِر رخال لان مالت اهيل البف رداع الع نيغوهثلثلا
 ديلول اني اخهّيلا اًولسر ادق نيكرشملا نا هلم اًملف جلاس اوسلو اوموحا هيف مرحا ءنل ناكل ال لونا امل «لتسا لذ
 ةبتعلا هلو نوح ُهَعَم لخافملر كلذ ل د هنيهح ماما ة ينزع مج, اد ير اذ ضمَج لعد نخر الحر نوغبا لا ربل

 اهددتاف لائركآباظخكا نار بالااولخد ام لاقخ ل شل سن لوب رعت !طح ايه نع هن حاط رعصي لامن
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 اهياومسل مل! لع اهسا اهعم ةاث 1! هتيم الار طم اًءلف اهنا 'داضل اوناكو ل ام دز حاد سدال ارا. هنالا بخ |

 | لواط اان رام كل ئرشبل نونا شل هالؤم هب ثخمسآ لاذ هي ل صْش لور هتان( |
 | نعايحب امو كفل از هن مش |] شالو ءناخان هان ئماولد كقتساماهر انراَسَو ل اؤءيامش ارَسْشا

 ا اوهيلعش ]سس الوُسَر عرْخَو ماسح جربت لنربلاو هلراغامهنلضف

 | رلاو كماشإ تش انوثير نأ لور حربضسراند ااه ضم لا وعدن دبل اعاؤرئيلخل لسا ةدئاذاب نكت حا
 | ياعاناامماف كسل اطن هلع نم ده ااوئيت نا عركانشل اح ان عان شادام انايفسا من انس لال ورأس

 | ةهعديلا اول ضراناثلو قعر مزمل ابوح كسل اقف دباعالاف.ةدرشنالواداثا موقعي شادان ل اذه
 |ةمللضا اغاوناكد ضال زم خ ناكمشن فلام اال موملاذ ضخ تاكد ةروطسن
 ُ هملول مرنم ةانالو ردن اذط ل والياس هبا إلَص لاوس ىل ضلوا ان

 مالطا نان امال من دبلا ريو درك اقدر وكم نب ةدرعاذط هللا لور باول ف1 تول اوّئِلَمْسإِلَصأ
 , داللااه اهنا نعوركع ]خان ديلا: نر غاو ةهملاو اهل ازيبوعساءثننإ اب ضوطاششج لا جنس وعقاب
 | نارتهنذ) شرم دال مثلَ خدت ناموا تاؤكوي كرئوق نإرل كج ارغدكو كلشم ثارانغىرعلاَوثالل
 | ىلاماهلخد ويا ماطب نا انولسَولاََمش لس كلوت اشفه دع طماع ىرججنامئهماشد ا عظنت
 ْ | هدب ضف نابع لا فلا تيد واننسَودلاو هيلعش د1 ّدشا لوُسر لكتن َحدؤوعسم ن ةدرعنأغ
 أ لاميمنهلامحرفل اكتسب ع ذ الانثج اس شاكر وعا ايل اقف ةنل اكِنخازر انه نال اف قع اياَنْط نمل مف

 سة عزلاد عنب طيوحسوميزيؤس ميال ايات د قهج شم ثيار انسه اوال هب ايان نفس ىلال
 | وافصلازيتوساو كيلا نوطال جلا كح ئيمال اقف ن دل ءاهموسو ف ثومئاذرلاو هيلع شل َس هش ١

 م 1008 .مدالبم لق لخات ناجل اوشاتانربد شاني ن الاانا معن وركب اون دبل غو ةهرلا
 اها ندا سل ني عشا اهلل نقد ترا هل

 ظ | نظلتشاد اوكار لامع مناهل افونعد هون: لاقؤرخ ثم داول ملاوي ةباََصَشا
 نار دعوائ رشف نول مكموقىلاَولطنالاًففلَسَو لاو هلعس الصم سالوسر هيل[ لاف نافع نب

 أف طم متي بشع علا اديك ناار شعل او

 | ةلالَعشإةَم شالو كاب نك اركسع ةرُمعلحوَ] سولو هَئلَعس إلسا َء دنع نيس
 هطتصلانيسَو ثيبلاب فاط دقر شعل ىو نويل كال فر ثمل كالا عه. 'د ب ىدحاب بوضَون يمل لاس
 0 ءاج امان لعفبل ناكر اوهَئامَاَوَسسالوُس ل اًففلحاو ةدرملا

 ةسئفاركو م هب فطور هَياَعمشَِلَص هللا لوئِدَو نبل اب نوطال كك لاطف كيلا, ثفطا1 ملاذ
 كلانمزظازاالام ياو ور سا ديم ع عدس دوم

 ايميل ملا قش اومن نوما مام اذه بكار ل مده اهلين اب بكا يبكاكلو ةماللاب
 |نءناةّبضفلاذ ناكوش الور كارل ان اف ادع نيته انا شلال ونسر انا لطف قهعاب كللئ شن نمل امةربهس

 لافيرتيلاةريراركتمانبلا ءاحنمَو هنيد زرع هركتسميضرلاو هَئلَمس إل َصْساِلوسَدَوانبلاهومتددروكبلا لا انس

 اهيضن كامو كمملا هم اًرمدوْتلازوداهتل اوزان ويسب امرك ادبخ نإ وم هيانل ةجاحال لدا لوثسد

 تام لولا اًمنهنال دج ها ططورعزءلموس بوضف مالنالا 5س | م! وتسن ناراكرتل اهنس: كرب ءمظعا

 ايلا لدج وا بذل لسكان ع [لاظ بة لاررلعُشإََصَسا لوس لان

 لا انو[ ':الؤم [ك تل زعل دنج نال جاهلا اكل اكل طرتشارلو ل ئهيل وضد السد
 | تسلولا11ةنائلان اوس ةعاذلإ وح حرت ظرخالا هند نمو اذااًوسص] تلا اًئصل اًهبرخاملا نيد نماوحرخ
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 ارمتكلاناجئازمةلسمل اركان أح ير نمو سو دواز دانه دهني عجندبل اواطّراس اس دفن عب يزن لذ خل اضع قواه

 أ لعمل نع ىدم# 007 اذاملذ ءلعلنَينا امد هاوّدرتن !طمكآدماءاب وسان لعل دماودرتن |! عدهمل اوعمب

 0 ليال بدنر لوتس هليبقماوثبل_دانل رسحاجلا يل اريل اون دمت بلا ةلسملا احلا مالاد
 ا اهل انزع 0 7 و هو يا

 | 0 ا و و ا را لا

 | ول كتادانصاملا.: اوي كاناثنا'ءؤض كاجوض بانك يا ينس ةماعلا حر سو ضم ميضعب ذخاد [ضعب مف
 ا ايِلامْدَددَجاحومتركيلا نانئاسل رمى اثم ناكن منيل ل للسان ال انف كللئاشنان كذا اكول

 هيلعتإ] صن الوُسر نيد نع عرب نازيما مل ار مدحا نكي الوعي هنيذ نعد ةركتسو ريع هيد نع هوشركمالو هول نال عب

 فرط نمدلكمالكلا اد نوكتن اذوجيو ةيدهل !زنوماهسل ممنانيلا ءاجج زيف |مهنانل جا حال نيل اذ ءلكآال ذارلاو
 هانم كيندال نان هير ايون باكن ورهظياكنييل  !ل عمل طوتل ا اذط نوكين اكن يكرشملا

 اخف نزل امال 00 ةائيمغ نايل اوضة ىَمْلاءِمَياَنْسِلَعَوظاَشلاَ نالاتخا

 هددها اهتناؤ ناضل مع هن اكدت دام
 ناد لوتل ل يهسإءاَسوهل اهَنلَعُم الصدر امماَ كالا لهدَسانلا» ايم لان دّص ناكلتو اسوم

 يي كالا ذط يمن منال درا ناذنا تل يتش| ئادم كد ديرب لذ ناددنل ئه

 كافالي ادي زعم الل اادني نزع ]مز يوبعنبازعتعأكاداج اون

 مارا لئقارل للا انازجعانالوقبوُصّدمهحون ممل انرصنال اميل !1] تعول ازعدحا مؤَبرساتل امزهنا

 هاعنشاهمجّيهناجدونا هشرغْنبك انبو[ع لع هَعمقبَواْنهْر م دَعواَضِبأ انؤجنالاال اًعننالفكنالثهيل انئكلان

 ٍكرولجَو لوف انوه وانام: كنب لحف كناك دوا اجاب لا ولاول إَلَصْوعلا |
 دا اوسلو ض كال الاله, غدت لاح كلان هياال هنا

 هْيِلَممْسإِ]َسوَتلاِل قو بز قادة لحا نفي بل امو بيحداذوانومدلو وانو ةجوز ىلاّشا لوران ره انجملاو

 تالت دبع اي تللَجإ ملتح طقس اتلذ جنو ةيمدحَم وهدا هنن وجان اسد ل لَسَولاَ

 سان نكد هيلع وخل وعي جنفدأ الود ايد اع دنع ولذا

 هيلا ةتلاىلاةرينيما بقا مزهمشكاذ نس الح عهننكي ةنمل سول ؛هَيلَعمْس [1َسوَتلإ لمد
 ةساذف لاثو هيدي نئيمحرطخ سول اد كلش نإ ]صوتلاملا اقع طق ثالث مفيس عت َح كل نكل و رخَسورلاو

 خالالقلاةر كرس هان عيال خإ لاذ هياعش | جوبا عا اندر اقفل اذ هل اذ هيلع تلا ءالطعا شموخ شدت

 هِلعْش إل جوت املا السجل ضان سول شنان و هظن نوت عد تراب ل ذك مو ءايتلا ملا هساو

 لطيران الايمان انت هزج امم تايد مما الوسط ما

 لاف او هَياَعَْش ]سس الون دجى امقوفمالَتِلِ للمرء اج ماكتالل اول يضإ ال ئاكسَةريجانه |

 لاما مزه غاكتماناك ليث اممخماناىتماَتلَع نام اله ]سلاف طانسا ول لعين نط ناذعاي | ظ
 ليا اونحتمالثل ااًوكر دمايياد نان ممضراعتوحكفييؤضمإ )عانس إعمل لَو هلا هَيلَعَشإَلَصسالوُسد ْ
 هعزناكت تل العع مام ان هنيدملان ودمرت مافمالذل ان وهو لْنَع ١ اكو د فمي ناَوركم نو و هاف | 1

 قلمه كماسالانراكسل دوما ةزضان وطالبات لاما كلتلا |

 :كنايفيؤبالغدخ ادت كسماذوُمالئاوعر اذان مولي نفور اذ اد هسا فو اومم سانتا |
 ظ سف لقيرسراقوهم دار ناينْسوبا لحدا مكس عاني او اًولاشفاكم اولخدخ نوباطح اداشزلا اجت مهران



 - ل ل ال لا يي و وس عصام سم 2: وج سس ه5 .27-- ع حم ا <

 [21ي ومرران لمت تدي ارادلاو هئلعش | جوتلا لمد م هنويعو نايتس العد كله التان مران كلييقشا
 لاطؤ لو وإلا: لمرشإ مَسقعانهرانلا هباء ئَبرَمىدان رانا هادم هل نم ةيائلاب فوثا نا انلظ

 اذلالا نادل اذ ماش ]وتل ل يلع مهَوَح ءديس بازل الم اذمم انينه دق ابيت نالال امى ذل مالكل حالم
 نينو , وحول ارشد خام الشالا ءانن ءانتسلاَةهبلا نوره نوذولهيلال اجلا عرخورهرود باوب لمنفذ
 | كره مابا.خرهللاةهناراثلم نيجي اوكَمَش ل جوتل النول مع ثوبا ناز قوساونلانززجرومتلا
 | .لاوعش ]ستيم لغشا لزئااهلكن ايدالا لت هننوهظين اف صولا منشان الاكوَهلذانمنلخب و نرتسنب
 | تل ةيزلف هبقع إعرف نموكباشعا لقتل |للقدا كا نافل هلت نلعنت كونسول عامل
 | لَسوتلاناظةل عدن اةيع نإ مهضرنيمب!ءاط منهما هنا بس نكس لعام ”ءةساثلا هناا كتي يالا
 ا | ماهذاكخَ فيلمك سونيا اص ةياكن الغد نالظدنوربال اوناككلن قيما ماض لَسّوسلاور يطا
 | نيماهدقاسوَصل لعوتل ام امال ار حكايسيرل اج اهيدرشكى ا فسر ا هنن لطفل اب ةناجدو ازا اها مالا
 الجم ءلئاغم ثوم ذه نامالَتل لع ج سؤ مساوطَوءانتل لذرجز ضي موزجاب نعي مزج مادنالا|

 | لمل ا جوف ج ميالة عجصالتل اًءدجهل اهرقتلاب ةرمعتل ا ةنوامل نمي ةااول للا ا هنادعب هم دف تاع
 | قشلاو ال! ةيهملايمزهاورحال) شال عازل + امير احش انالا برم اخويا ةلطوطلاا!قانل اوعتونلازم ةبات رهو

 / َوهَيلَتشِإََمشالوْ انجل ان, الَتلِلَعْش ادع قاعوسِفارعن ابا زجل ازعتعانمنبازمدنع كك
 7-5 لولب: لاثي | امه ل اثراقكل [لئاش مالَسلا هلي فسح ار طب وج ضخ ]آكل فدو عضد لكل ضن ذ ارسل !ؤ ملا
 52220 ٠ هين نيماثجلاوذ بلاط فانصرف دا يي هنطب ةيرصغلا هنلخاي مج ئق.ل اذ هبل[ صل
 همام تسلا | | ياكل اخ ا لوقذ ل اهذرتشلاكديِبلايؤد نع ههنا لرخجباضشك ضل اهطضخم اب ديراودنوم ةدزؤ ولا
 1 [كك مجد دءانلااذ عيطسن هللا مة ارصخم اوراس هَل نخاف ندابلاوراشلاهيِلَعملا
  مالتبالَمْشاد عاب اننمتل اة حام نا نالععننابازكعرباسلا عادايز نيد نمرااطلازن فم دلازعدبَح
 ظ | ٠ نمنامالتلالعشادكسقازعداغنبازتهئلنلا أك نيشان موديل لاقل وتب
 ْ ١ كارل زجلمال اًرسائامه ذخارل كج وتاكدمَوَةْسْنَم املا اهجوتمرال انس جحا ملاوهَئلَع هش دا

 ظ | دتنام دانت: ونكآتملادلاذ هَل إلَسْش الور اطلاله وسما لوني كليه نمت مشع
 واط زامساعدان كا نموه امنلويرفاوق باص عزل ان انملع قل اقيعان لافع فتش مثلج ىغشف همهض ماوق كح انف

 0 | ١ بطاط هيف لان هشانلطافدلاذ هبلمشِ]َصش الوسام دفرمشؤتم كابير يجر قم ك بصير ن لع رملفويرفىل
 ظ ١ ١ هينواوقوغرالا ذخائغل اذ هَلَمْضاَلَسشالوْس وعدي كلذ لكن إش كلث كل ذه قسري[ ص الور
 تمم مساذطَوهنسءننخ ن لو يظ املا خحا ناو ىالغ اعدك نتا مذط لاب لاثةشل تلا ةسهتلم ا اثلخ
 | هدد فطهو كوم ىنث (عتلي كدنعانفاثل ةبامال لاو هيل لص لاقف باطل اناث دداف عجرا ناو ةمالاع
 قصرا زي طنين زجلح | كو ”ددمل اوعب ةشل زمادع دتشا ن وزنا ازعد دنا ةيالكانهوُم عز لعهضسب
 هْسإَلَسْم الور نائدقوّلَسَولاوهِلعش|]َسوتبل|طج دراما نبةمامث نا لاف ثلا هيله دمج فزع ةدانذ

 انالا كلنمانالث نمءَدحاو دع َناَطَسَوملاومِلَش لص ش اوس رمل ل اف ةماأ مني كما تهل ال اهلا هيلع

 مدمس ٠ دهشاقان لاك ِلَعدْسَْمَل الماكس فنيا الام كيسا ايل غفلت اذ الا كسدافاوال انيس
 هايس يي انولاذاناتايبدهنمال ثكأ ايو كليارثيحْشا لور كنا لص هشساو دط ملا لوداع كيا شا اال النا

 معد | | دوشلازركاَعاًميَجه باعوا نيد موبلا |ك؟ة يدنالبنالطالاّرلادةيدقل ابتالطال اةاداثملا |
 تاؤَسْسا لود حلاة مالدلا هَل حف عر اجزم و زعزع ميج دانه ازين يح ازتمداقل الانبا ةع
 ١ | [ةكو ضال ينعتسي ناقناهطاوفريتلا اذه باص ها زما وبافافنب يجاوب ذل اري مل اذ هيل

 يي سس ا سل ل
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 ةقيكوتلا اوان اًئيمنااذان ان ابرام شلحاو ماطخبلاوهَنلَع ساْلَصَسالوْسِدَول نايف ةريشمل ع انهدوها

 ثيلو كرس مل ١ ل كسل اررو ترس يح مه هن داديالسم

 بط كس لاول لما ناكدنبح لا كنزي مد ولاوؤهِلعَسِإْؤَصْسالوْسرْزاْمَف

 اوكي لاب نيضح نهنيْيعلامخ ل ضفال ا احولات الل امفمهجو مدل ارهلوعياَسَو ل اؤهئاعمش [ٍل صا

 | ا الود لاَففاّمفاَساب نوثرضي م لت اوك مم حامد نه فناوعبلعمازتومس نوعضب لبخب
 مام ءامانكلو نهال ةيباب كيو امال رضنازهل المالح ي كنك تل اذهل

 | قيوضحَر هيا نؤلخزمليقتكا جرم مشل انبرتولطب ثح نمو فمَو هعب د ديول ارايص زيد ادقلا طةوضلاو

 ملباالذ نايم انالوي ناك ناوكذو لعر نرخ: لصد ةدوعم ثراث اصرخ ماوضْعت ى ود و ةعضعص ٌنرماع نسخ
 | دربلاو هيجل اوبنسوذ للمجلاو لاهل هثدإ يعل ةدرمعل | هنخأ و رعضاو اجوُسواسوختو اًرجةعندالا كولد اشد |زعل ل م
 | واوا ءالشال اذ اًءدحت دمازو لاؤترلاب ءاشل ان هناهبشتل اء اشلابل امل ارينيهشتلاَءيمدال اًمسهعدا
 نعل. هل اقف هبوب | مل: لجب دجوب اهلل الور, ل حر ل اف هود[ زعل نمو دراج برضوا هاذ لق نمو امدح

 | ننايُسإْاَكن افطغ لسان نئرحلادنايمدالضعو ناوكذو العر هللازعل هيون نوئملضوُنْتاهَماَعل اميل ءابا
 ةاشانهدبنينل مملاةزملا ب ةمجحا تي ةنوهو ةذوهنإلع مزح بذكيل عناد نائسالا اذا يهسَو برح
 ينوكلل ان اكننضل نبيا ةلمهلا ميلا اضي !مراغل ومان ةلسّملا مهمل مالطخلاهىنكيو اهب يلو غصم ةننانحت
 |سرشتل اي نودانفل ا نيداننل اف ةوّسن اًوءاَياَرلدِم ةياهتل اف لاثجرتلا مانق هنقكْع مخ يزعل انهوهد شاك مج

 | ليقمباكانمنوززكل | هضم دئوص ل ئشا اذا ]يل ادخل افيد ادم دحام هن شاومو ْمهنورحهتاوصاولم نذل
 ابكت ارقبلاوهداد 3 شم نان ذا صاواننح ندا اوه امل َمَو نايعرأ اةنوراتاونوراغتلاو نول انام

 ادليضصون ادعس ن ذوق عب َةَةلمهلا ملا جذام نوح اناكتنينليباوتاعغمو ةعنبدورظلعو ءاطجإم اهلها
 ل دانيت ولا, ن واذ نيتلضلا,لصدتاسبملسانبدسا اوالعج نايس لبق مس ائومءفحت نمي 1

 .ثومانلاف لاق كلذ ملح عنب فلانا ضيا هلي ناحَسنةدؤكدل انتل اولا ةينشت
 ْ هيل صم الور مينعل َنَنَل !ةعبرالاكولل ليكى دعم هونيدعضاو لجو حور تكسو ةلموهل ابان نمدههلا

 ١ اداءدكتلولن نهي كىدعم سبدجقل ل ابنا لض ف لاةواولنسفا د تدار اويلسالاث ةورعل امهتخازمل لاذ

 | ٠2 اديدْسَتَون عض :قرملا طبض قروعوخا ةددكن عكا ما عسفبا ةلممم لماي مو لحوم الضد ف ل امو كوت ابوه
 لاوهَيلَعَهَسِإلَصلوه ؤلْخِدورخا شي نح فرض لنقل اثيرجلاب سراكث اًقلطلا ةمدلاونعب للا رشم طبضل ضرع لو

 [ ل ينشل اهني ماكل انف تح ار ذّص ذم دابا هنمارعلؤ حا امر لال هنأت نا نيكسون دود زعل نمد
 | ل ازعونب لارعنابازععزاشلا عايبدايذ نةحرع كرطاطلازع نامل ازعدئج كو كانه ل5 هك 8
 | انجل ان اهما.مز اهلل اهنص لزناذ لعوصتمل املا دِلَعُمشؤَصْش انوُسرز ا تاكل اثرا هَئاَعشادَِع
 طاش بدوون اأ نضل امممشذ ناشر لتالجؤشلا اذه اهلو ابو ىشل لحّرل ااولو انف نّملَسلا

 ْ م صح نسسمأب هنكتض[س ورا 0 انحرف اهَدئفاهسأ اهب ضرف

 اسلي زك. زل رعاه نحااك لَمْ [ٍعومااَعِللَ
 اتالم تاكا طف رفاكناكدال اًهفرلسا ميما هيلَعِبل اظن انيك عناكب مالتلا هيلع
 ا "سوسة هاب ناقل اراك شم كيوفو ننس عل سول او هبلعَسإْرصْس 00 أثحاٌتَح

 | هاتلعدن كي ابكى هماهوضملةولوطب ثيل انيس كب ةولّسل ل اولوية طاب نامل انه
 ْ ىنلال ا ةداقتقمؤبهننافولا واصل سيح دضفسا مل :ىكرابت



 ارا ةتنلا نقلا ءلملا١لملاو نمل نازي ذ ناك ةنالاةد هذ نوكي سل ازهيلع شرس
 38 هةنسلا: ذه نابع انت نعال لجرعل امد داليْنَش يس

 : دبة داو هلم إل َسش الوُسرماناف (ضنرجرلةئباِلعشضاد هنالا ده ذر تدلع الابد

 النا او كَم[ سش الوبر اهيب كامات رليع كنب ءانسا نع ورف رتل يلع هماثاذ اًشاراشل اتم هللافو
 ةمالن:كعامن ىف كائنا هيِلَمل اهزمتنل نبا قركملا هنئاففرلشلا هيلي رج هسأردموب

 3مهيئيوجرمعدذ نانا لانهم شل بوتلاَءافَددَساْماَدِ عوْطَصْواسْوف مالَتلِلَبَع مافوقح

 1 ..'ةولس نوضح اضرا ةانطق ذو راو للة نيرلشماهَنِلَم لا فالعن نسوا عئائلجالانأ

 دهقلإف ينم دن ةنوعلهضراءذه تل انلااهتلنالَجَملاظسانلا لزنترالل اهَلَع نّيولامالزف
 اليو لمعال هناكنثر اهذ دبع ضر لّواوهّر ناكمتؤل لىدع/وهد هلال امنو وهون ومر خد ثذحشلا

 لور ةلهوط كرو نول حب توطلاونحرعسساشل ال |نف]]صيلف اهبل صب ناركسداد |رسو هن[ سينا توم
 ملاَقْولَص هن كمال راشلا هَبلَعن سولار عَبال ضداَو كطف تروج ل موضمد ]سول اذ هنلَعسَلَصما

 كلهككتا هيربوحاي ل ادىلا الع ننلان كككششؤ مهن انا ازور جانزج سهلا اوف هشلخ ثديضمف

 هتلاو رظنف ءومل تل لعدن مث ىنارعلااب هناكالل!ههبسحا ال مالكتىطنف مام اضتف ةيحان تل زق نسوا ايش
 دملاةن اكاكليلل اداغ انبنولَصْوم انغفاملف ُهََم ث اص وكل ]ضرير اهل نيل بح نيب ثلج خ دق شل املا
 رمل مدر مظمل اهني لج ورع شال اًسسَقاءممطمل اناترمإب عض لوقب ل حز حهللا تاواعسنبه قرب وجاي ل اطخىلا

 متلئضرةهل اناثل ادي تو فاثل تبة ذشلا أع 0
 قكتلعم أي جياباكن نازايزل لماوباذ ءايساب .اموضمدقهلقاذاكت زا هلم لسلام لاكن
 بارا نعوىواوللا ةملس نع عْي شادعيفانعن ابشن نعش ضر ]صم
 هتعاتفنائلم مالا ماخاب الاشندذ ىلا ناناسمالسا ناكنبكركبالا لاف, الحلا هِلَعْشادِع

 ثلا شدا ِلَعم اضمبرشهن هخخز منعش ذ قافرذ امه عرب مزج ناكرذاثا نال اقندذ ىلإ السا ذيبخاف

 كيكيزمإ ٌةمْشاَو ند ذل لاا كنت الطوال ذدا هاف

 هلم عمى اصعد ف داذاىدعز بوله هنماللاففدذ لا نذاؤ متون هوم : ومْسَو هونركم ابنهما ىلائتهل ١

 مسمر سممل عال نيمو >0
 دحلان اجر باجمل ابو ب رضّوَحمل امو شدا نراك ديهطاءاذه هنن فل اف نبذ عزف اولد
 تكور ذ ىفاولاذ اناف بذلالاكلَسلاذ هامش ]يول نوم ثمان )لري زم ةذلاذ اف

 انكي حواجب مقاول مضت اخ وادا لد اهتلارخان بلاوي ءاجب تح ل مشل سولو هيلع
 ثوعبلاوتلا انه كنك كنجاْهكَد ل اف ىلانتلاوهرئا لسور اثر اهتلارا نات ملكت نهن دج لاانف
 ان ان كاف اهم ل اف هّضط ال! شب فمي الق ونضن هيلي عار هذ دصاّءهب نمداشلق هب عنضاو لانركف

 ا يا ا

 لاز|راوكسمفعل مضت ل هوا ملغ مالت لع بلاظوباعلطاذ إى جتشولَسو لاذ هلع
 ا وعل لولا اذه تكف كتجاطجركد دال هيلع املي ماكىتح
 كام ةزحدزو دب ا و ضدف هعس فوم ل اقرت تقفل مفتول اًعفهنعطاال أرنب ئمأبال حوبضن هيلعضعأو

 ةدصاوهب سواهم هل اماَنَجاْحاَْو ل اًنوكم ثوعبل اًونلا افه تَْع كيج احم ىل لان تسلِجَو هلع

 تقم تدهشفل اه لدا لود اوشا اهل ال نادهنت لافخهّتسطا ال ائثج نيم اليبضن هيلعيضرعاد

-.- 



 تانجاح ابل اركي ثؤعبل ويلان كامن كاتجاحايرفعج ىل ل اعف ثسلجوريلع ثياسؤ فعج هيف يبرم ةزمح

 كيزهشال هدو لال ا.ل الت ادهش لاقخ هلمطاآل اج يلم ايالو ىضن هيل ري عاورف دصازرمد هيا ذاق هيلا |

 | كما لافتدسجَيهيلَع ثان مالت هَياَعَْعهمث ربى اؤضدن ثلهشف لاق هوست هدْبعاتع تاددل

 |لاظاللالاؤنج يفر أي الكونت هتلر فرعا مةدساةدب مدان هيل حاط احاول كم ثوم الا اذه كلظخ
 أ تلظرلا:هيلكش ال َصْثالوُسَرهم نبك اوض دف ثدهض ل هش الونسد اتم تاكا اهلاال نادهنح
 هيلا اما لائركّم ثونبل يتلا اذه كلّمف كنجاخامرل اذ هتاعس ال َصش الوُسَو ل اًمف تساجوهيلع

 ادلاالنائهشاتا شف هلد الور ادع تامل ال املا ال نادهنق لاف هّسطاال انج فرم, الرق قصاور موال
 كلمعنبادت كتافكدالاب ىلإ ودطنارذا ان لَسَورلاو هيلع لص الود ىل لاش انواع َتاَءساالا
 ظ ! هلمادتعماثاك لام انخافدذؤباعجف انازمإ ملط وكلم ادع اول ا نحن | مغ ثرادملر ميل ثان دف

 | هضوف اوضرهمالساددذ لائيادحاذه مال ترياَعش ابا اشف ل ماقال اذهل َلَسْشس لوم مل هل
 | يلبدا وله: 3ع هطمسد ل اف نائل ثنو دح كلف ك مج اظظهتممسد تف نائل كينماثاد
 بالا هط ىنل لبان اف وكن شارب اًضياهتعشاو نر نان لس مالساثيّد ع مالتلا هيَ هئعا د ددعُرُغ

 | ديا زعويكب ىلازعابا زعل نزلا رعاميج هبازعبعَو وبان يذج ع ةمانسئبانعدبج |كك هللا ءاظنا
 نذأتفا يدل انيوجادت َقاضاثوُمدايلاشمْآَسَولاومَِلَع ثِلَصْشا لودر قا لاكش العشا

 ائعجوتاهفكيخازب الئ غبّمل اربح َكَتلَصومت ناوشحا ىلا اظض اهب نوكَض هِنسزمىل ل خانب اذا جيخا نامل
 مّلاءآش,دا|خالا نوكيال لب ها لوس ايلاف حرعسل اذخاوى حازب لذق لوتتف ك اص ءايكتم ىدي نب موطن

 انت! فول ابحث رايحين دل اذه ثم لذ هنادي نب اوم جزغمل اذ هيلو َصللا لوول نزف

 ديراب قد قخدتشنر ذوب قار اطخسهئاماذنخاو هّسازبا نقف حرت ان خاذ نيتح نئاايقيع
 نال قك حمل اذهل لال مملاَددَصَر ذة دامو عان ةنبا ةنل هد 1 ماذ تاما سلا

 د جمل اوذرن باطل اذا شنيباشلا 31ريال صنم حانبف ىانص< لطلبه ينيب

 هاله نول ةدامالمؤنتوض متلي هيمي اثق انهكةندل انس وتجا أيل نكوشل ا تاولع
 التام شادبعِ عاج انضاضمي ز عاش ني نادعسز عابس رباع انئالا أك هده دنا
 ققدادْفَدْحَبْلصَوقبَحَو اهلل اذ اًعَسوِهلاَودَِلَعشإََص لويد عتب خرب ةنيئدل اى لحد نايل م

 هللكاش الجل انامفدذوبااذال اهدا دكعاينارمد] ل امَهِلَإ_ فرجت لوتس اذان كلام اكيلج

 ةقنويناو َق َدْعَو لصي ناك شُحَم ض وبن اش انوعزذ جلا :ل>د نا لات شاد اركي َدددْو ال امرك

 دان لوي اوله ا0َصْس لوسي ممتاز بج الذ تكذ انئريكتلبقحا انادذ ومال ل اال نم اًسيلج

 ءانايدمزلا تيل اخ نعد اللا خناع تن هاء كاز ارهرمثلا غفوة ملا عون
 نةجزوضالعزملمس كن فزع ةياكن اناس اًوضوشم ناكل نيكي يمت ينل نيل نانوفلا ةانثلا
 معو لش اهّبلَعْن سمول ما ةعيش ء لول املا دذائ ا مفءوتسامل امل ظرف مج واث دحلان ا رعمح

 دانا كِل لَن سمول لما ل اًعازول ادع نكات نع اواي باعوا امهيلَع نحمل نتتحات

 لاتمام انتل احدان كنينجلكممفخَمم ايسج تتلو مولا تامل نبضغ نم جيداف هلل ثيضخ انت
 الا كشحوبالد نحال ا: :دونالا اًيزع هن لج هتان اعتب عرمالاو ثول اننا ول نامثاو

 7 !8انلاعيضام ان كظفح نت تاون كتاراهيزخد كتان اراهتةناوذان ايلا ليقع كب ملطانلا

 زم !نالعا ا قنان ل اهتدل|لكياونف نورس كسَد نوجزمل كبي خالل دثو ل اهئ اعتكاف

 لولا لك مليكولا غمد اسحق عزج اتم ايالا عوف مايلزم ةضاطلا ك ءاطبتساو عزجازمءالبللا
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 ظ ممم

 ظ رالف!
 :ةتسدايتازف كذبا هك سس وثملا نا اًعانلاشف

 مالسل انيس اراكت مث شا ء[ّن ن ضار كاتعوُم دل او هئلعش ]ص كبتبوتلا قحضاواه دعبان ءاشرل ك يلع
 : اامدابدمهس ومان ومن مولا تا ناش موب ]كوه دى انوتيعب ناددام ىلا منها ناءانع اب لاف

 . هال عون انام عزملا عدد .مكل | يييشل ادركَصل مدح ناءكصلاب كباهض ميناس ىلاماحوحات ك ومش
 ذك[الا اًولوغي ن لساشلا منام تلاد هت انلفاخ نمد اخ اك ك شم امش لثحو لشحو ادذاب اي ل اف هنع دش لوصف |عراكت#

 ميئاجانرماثد لإ !راثل ااوصد مشل مال نايم بزل كلم ادن جب مساطلاانأهل تحايل

 ركاركلم لاثخ#نع ههاوضررذوناراكتمثىيبملا نائل اوم كلذ :خال اانا اورتن مشد مللاوهوداهبلا

 ةنلاىلامو ذب لاذ ءنَمشِإلَسش الور رك ركساراذا اف هوخول الط ادن اب هن اكردشا ةَمعَكَو

 كاطةدلب ١ ني ناىلاماشلا, ةيوم لم طشإكةنينملاب ىزاؤجز مم جنن ةنادر دع كسال نش
 .راال :ىلم ىلا ىرتسمل هل امى اا فوكلارماشل هج ططدض ا نان اخي هتاعزف ةفوكل ال انللذ نوككن اهلا

 | «اعوسالال الش وسخ ةئحّفدش عماد املس هلال ايا انشاد قادس اهب عمم الوان اهب

 اولوهن ا اهساوحت تتم اامرانلا ءانف ناب نيبو قمع شال سوم بلا انّروهو كلكوت

 | اكبدتت فخمأم ىتانوّتصل محاوةباحلانلرلايزجتلاةكتع رالف: كوش بوس
 !داَح هيه اععدر دانشملاةداطن وجي انس زعدانزع لاك ندعو
 | للان نائل اويل َوَحو اند اف نوضريون ,وُيَتْناوا دان يلا شلة سرفنَمَماَسلاَجناْءلَس ناكل |

 | [هظق سة ذازانيال اند نكش ادرك نيد اناساال اخ دلساانعداؤ بارك تزن ؤ خال رع |

 | |[دىدانف هلائهَلَعْمِإ]َصيع سوم اكولم كولا هَيلََس صوت افلانغافالئاغ كك آَسَسا

 | | ءالؤف نمل انش الوسرابنانلَس ل لاظ هملكت نانلَسّحملاذ همس ]ص الود عز ل حان

| 

 كيحانو كلصا ايو كازا اير املا وغلب اذ اوحمنهباند اذ نضر نوبقْساون خاف ممم ثلج
 قبك كد لات اذاذهمأل اضدكش ادَبع يناس[: لام نانا سايل تلفاضرل اهيَلَعَم َلَسوَتل لامن
 ْلَتَلاَ لَم اسد تاونم ناكولم كدا هك َصتَمضاذانضانلياذ تكودازهّيكعشاس
 ةءاصاَو هةلخ سومو هند لج لمسح نشرت سكس ايمل او هيلع شن ل ص ضال وسَو ل اوس حاذه جيب انه

 دهَيلَطشإ] موتلاذانركشتا شادنمركيكت!اوغَراشنل ل ئاتاروعْشتكقنادركذ نكنلَحان للان غال
 لصنلا كي لضفانان كلَ ىومَلاناكن ادهش اوما اضن كئلَع هالؤه نءرحال نيل نائل سال هلا

 نانا ]تلال اند ةموطخل د نيو هنعش ضوى نراغلا نائلَس نعت لاهقنا مال امالع دال رع

 ا تنصت َةْمَعلام يوب ننس سوو ومم اما نائل لا تا ابو نا

 هتلاومب ن املس مالس اماني د حك تلَو 09 ث أيلب ميللاويغ هّنساومتفخ نس مرا اوُهَف هيوم كل سُبْنمْييزاولا

 ملاءاماء بلا ل املاك ف ءارث بلاط هيؤبان نإ ممحون قودصل امل اىوز ءائنعواَبِإع هاو داكدنع

 | تاك ميسم اونسونباي كفل انشا املج نوم ح كَ سعر انز همي لع هدانساب
 اديلَص اظ ىلإ /لكنسو قاما ناهَيلَعَساْن اولَص دورت ل اكهِيِلَصَشا ةحتىئرافلان املس الس لبس

 ا ميال اننرلاومََعْشِإ ]صوم دنعز نتج اوناكش لد سلع د ذاناىسذاذلانائِلَسَوهِيلَعسا

 قا اول اش دلع اول ن نسل رئماايشطناملَس لاضغدإ ماا م انرمختالا ش ادئعاباي نامل مَنيَسْولا

 اقيتسوا داوم دبع فا َممرباانا ائنِف ىتدل اذ ارز عك نيواطَدلا آنا زال هازمالجد د
 | | ونهبلدى ديد لج فصو خه جال تاو ا حود ىلع ناقه هللاالال الن انهْس اوزان ل حّراهض

 | انا فر انفسنا انت تكس تح اهنرباكت ل اؤرصتنل | ملط هت نلا مويالل اهونباي قا كل اخ ب شالو اعط

 هم مع م عبس م سس سس سس سس سس سمسم سسسسسسسسمسصسمس م سمس هسسسصسصصصتصل



 | مايا د يع ماطر ال باكلااذط ناهيز وداي كام باكل اذهان قال كفخمةسل' نواعم ب اويانإ |
 | اذاةباكك انسان كسن تاكل مانوزبللانجَوحاؤتدماغ لامك وناالثم برق نا كنا ناكل الذ بنغال

 هدابعز معهد قالخاللامداكوماي 3ع لابن هبلص ىلا مداىلاَاَنهَعانْ تلا شاربه ١
 | دهرا جلانللذي راض لاف ةدِش ف داذ وتقعص كغعضل ام هيسوحلا كوتا نم طوس ع ومو ثنا همز وداي ن انوالا |

 | لاف ىرْدَص نبه نبالغ تييشام لاولعذا ميل تاطف كانلنمال اه حر ناملاؤل نتالي عمد نولصَم

 | رثبلاف يقف لامك كلذ ْسَدبرَمللَجِهْعس اوتهخد تلف باكلاتللذ قر ْمةيَرَم اغاننكآم نابلس |

 هنصوو اع حلايب َكانأ تدأي كلقف ءايتلا ىلا دب فد ىمالاظاماف لاماراْغصاّصارَقا ىلا نولونن اوان

 ىلا ناوى ديب ذخافريذو داي ملاقف_رضْيبباِيثهلَع تاؤانافهّيدان انو حداَو يزعل يسو يضم
 لا فايت الع ف شانش انجاح تاكا حموندع تاوشا الامل الن ادهش لوقا ثأشنل اف هعموصلا |

 تايقفلت ا ل اى ةافول نوح اشف يلم كني حم تم دخف هبلا ف دعصان دعصا ل اهتمت ثلقف يزور ثنا

 حيوا ان هّيلاعف دات مال ءارفانهيمل اذ ام هبكالظن ب مارال الامم لوقباتح ا نعاالل الحسد
 لوا ثاشذاو ةحوشل اننا هيكاظنادب ترسو يول ان. نخاو هثنفد اهنفكو هتان تاماً احول ىتلوائو

 ثقف هيزور تنالاط نارين لع ف شان ُفاسدْجاَنَع َناَدللا حدد ىسْعَناَدضاَ!َهلا الن ائهشا
 لاقت ماظن لع كفف سيلا ىل ل اةافولاةرضح الخ نيل اكن يلوح هلم هيلا دعست لعن ل اضمن
 الفول انه هّيلافداَومالَسل اقم هاف انهشتا اذان ةيرَددكسال|ب اًيماؤاإلااءنط يل امم لوي اّمحا نعال
 نا دِهْحآ لاننا ةعموّضل انتا ندكتلالا ىلا دب ٌيمسَو حول ا'مدخاَو هنن دو هئنفكو هنا سغ قوتارلخ

 تطمن وُوْنتاَل اهَقَى ابدل [لطفرشاف هلل لسحر نامل حو د سبع َناوُمل كوثسال ُهَدَحَو نال هلال

 الف فلن ملك نسل ل ل امةامول اهقوضحاٌملذ نال مكن يلح هتمندخّوهبلاث دعصف دعسا ل اخون
 مالَسلاَةمافافهندتانان هندالو تن احلم بطل ادع ْنضادبعَحَتاَءانَدل ذل الوب اًمحاننعاالا

 وقال م تافن موق ث صوف حو حوللانءذخا هم دَو هتك هداسخ قون انا لام عيولل انه هيل اضدا
 اولَمحممَملاِ امولئمم ءايِإَءاددشاولكابنا اعداد سَ َل انمناول اه ةمدخاركتكلمارعشل او مامطل انونكأ

 ةفونوضفولل ابولكأيال نيسان ناو اد الغ لا تانغ زكاول امج طكال نعش عنتاف ىو اهضِمتو اب الكاضعب
 مالفلاهلطف برشااولاةن ارش هاون نبل ب وبال نامركعإ رك قح هع وكس | متئضعب لاف نتوء
 ماو قاف نوال لودرشتالوقان ميل كلطخ ل ضار اذ اكمال شوا نون ال نيس اريل تاو اري

 ىلإ دقت ربا: وصقل انى دوه: لجحن مهد دانا فل وعاجتىججرخاذ عمد حاول ثان ةيدوملا
 هناا ةويك]داذامداذ جرا اوجاع ضنا ك ضنبال لاء دؤهيل ال ام هصصَد الع نجا قالا
 ماما ولبل لوط حالف لاثكتانفال عضو اانه نم هقكل تول اذه لاغت لَو ص نعل هيك دالك ا

 ملْسِم هدانا احر اك جذل هتابسَوْو ملف سودا ى لاند ج َكناَسَرإِبَت امو ءانتل ا اعدي عفر قتلا ١
 كناهيذوراب ل اشف هلكلقن دتلمزل الار ظنوصا اثم ىدوميل الا دل ناكل الا هناكمز لتر انالذ تلاد ْ

 ظ اكوام د سبجونحاذ ةّيميلس دما نئونعانوىجوحان لافايكلهتالك تلا نط نمدلتجخالخ لع ال اناةرحانم |

 | كوي ث اذان ايم شا ءاش ام طباخ انلل د ذ ثيقف ل افق ةصئبهَو كشان هن كل طاع اان كاافغ اشيل |
 | ةاولقانلافقنةزجركاو ءاينا مك لؤطلام هاو ىنضنؤ تلطض ةماغ مل ظناواضادغطمر هنبتلاتااذاو اغلا |
 اقلط امالي اَيلاو هيلا َصْش الوُسر ماذا واخدت مميت ةماغل اتا الخد |
 هلال وتلا نثح نةنؤلو ناو سف طاطا اواخ د ترا نِمذَو باطل ادئكحنب ةدحو: بلاط البو |
 | ةساناطل كنف قالولعكانف قالو كخدفايش متل لَعاء قالك شحل ولكل ولا هئلعضإََص |

ْ 

 مت ار ا سا د كا سعت -- 0 ب ل



 الإ. ان بمرض ناكن لوضف ىف اف بطو مامي كهف كف لان ابطال تبس كل ك اخ بطر نم اًبط ىلبه
 ا راي لاذ كلش لص شل لوثر اف ةتدص ءناط كردي لم نون هتمصوف ةيدهل | كو ده دل الكاب

 لكلب قميبزلل اعجب ادع احح لاظ فا نلبس نينو ماو مل او نام شي سْس الو
 ا معن دق | | اتطلف يد لا#تايللة تس كل كاشفا مملاهل كت الو لم كح لن ةمالع نهوض كف اولكاف

 نضع رسولا |. | ف كظاؤلكاةرهبذبا عج بولا ذاؤلكش ارجل اد ديتض ةيتده ءنط كغ هيدي نبي هلعضوف بطرد
 بست, تع | | بلطتهيزدد[ لاف هتاثتلا لاذ هَبلَعُش )لس َتلاَر ثامنا ههلخسدداانا نبه لاف ةمالع سبام لطوتضن
 تبرئ 1 لاوس مدت كطتن لا ةارمش هيلع هنفكن روم ونامت اذه فكن مح ضشكت رغم ودل امنا

 ميس امها | | ماللا انهائيئيت شادكع دن ك ل لوقياهل توةإملا نخل لخدا همز مدا ل لامفاهلقااوهيلعش لص
 ع يرش نعاني ناسدمبال امبالا لغ كاشف مال اذه ائيَِكل لوي ادع نينيعنا نالوا اهل كطن كدت ْ
 لعبا د | | انهساب]ءانلانرغ لاس نوهأ ان لاف بخان لاو هيلع [] يوت اىلادشجن لاث اهم لن امك: لئغص
 0/7 ٠ | | لاغاسيسصتتعتلقلا جوس غاباض نول ءاقسنهقسال ا دسرضف نها همغ لكك ولا
 ث'ز 1 ديوغاول كلذ كتاب كج دن ل اناني شانيل لوفد اك ئيش ىذخسس اد بع نبيع كل لوقياهل ل ةداهيلالخداث |
 و رد | هكانضاقلا]مهحانج عن غجطمحل ثهآدصاهتكءلغ ةنامدابالاكعيباال شاش فلل الاثر ظمأ
 "ل لضن عما ..| يناتنزمةاغل شاوداقن كلذاهل كائيشان اوضداكك نيش ىدخ كالوقياع تاهل اةرغصا
 حرت ذر | هظشِإَسْسال وست قتعاف هجن ئش لكن مو ك نم ى احا مكدحاو مول لادا كلقف كنتو لكلا
 هل معي ظ علطلا طتدجا بو ناذوشخن مز دن ائاَسمس|َناكب اكل ا اذه فصلا هارث با لامنالَس ق ايفرلاوأ

 درر رعرع | | مئادجب اماهنانانظءاوباناكوةيقشاهي اةواَصل املا لبلاد اكول وزعت دل َناكاممارتتلا|
 ٠ ..| كقضمل زهير هيلا ةنا امي لح اناا مالت لوم سوسن السن اكو مني: ةبه نشل
 0 0 لثسإلَعالنمول عا نالمز مال اهبتشا ماع اظواوُمايا تامونركَد دمدْءالَتا العقاد
 : .بسشم أو اًثياةدببال ل افيو لااولامَواثلا هفصعنالا لان متل هيلو ءاَيصواخاّنع
 لج رت لاثةعامدعصدذ نتلاله نجار عت عن نيس اك سلتعِلا و يَكلْنصَو
 ظالم اهيلخماري دعاهل ل امفَناذادَم رمل انه نالال اذ اَسِعحَمةمراججس باننا نيرعدلو نم
 رنصالا هيل نش نلونكاتجاطمل اماواثد نون ايم اوَنوبرمل او نوبركملا عجاف تنرطل ف الاهل ففهيلَعدشف
 اسمع اهلل ءابوجونم )تلال سارعوا ناك وع ان جان اسّوتعنب
 مهلضد نمو, يابن وق لزضاف د حاجز كتم بكيلل ان ل خد نحال اطول اهلاوي ذا
 لاق اوفرشاف هبرما,الو اذه ل مضي هل ثم نوكم نا اذا عمم نرغحُمط دعوبا اخس نولوقي هاو غر تلا

 ةنيصلاذج اال اواوك المن مهتوعر ملا مخ يماضر برهان اكامك اذن ثاعج كامف ُهَمَم ثيضف

 هبلظاهلبحا ينم اهيرطشف طل ادع نيرا ةماننا كب احا منال افك اف هل اؤاعج ةيصِلا نضام كلطق

 ارنب يداجن ذانهه هن انش ادع اباولافخ فيش هب نوع هفلخوتولاجزغ تيا الا رداع جضوتزل
 امو لكان كيلا هش ارضا امن ةمدرل انال لملم ءانآةرايت ف يبرلا جيت مال ىلا هنم بهذ
 دنلإَرَن اكن ا ايلف ضعإَو حل هلل اد هَنلَءمدرتن اّبحاف دلو ئْذْخاَنَم كله انلحَرل اًهخ كلملا اهنا اح

 | ] [هاطدتكاذال ةيرعدتدلو لولا اذط نا انءل ام لملا هينا ا ل اع كصض كلل هاداَتكلمل امل اخد
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 ههحو طخواولعنذ ل اه,رمب انعم بوضيالداندالو! جاتا بلحن فر هند 01 اطوطخ

 يورك انكتب يزن باقل انهو االاد تكس نائل ضان دنع باقل نلاق5ب اكل هياَمتكَ ليحل ام
 نب اشم ن تاكو اللامي شاع اباانلادلو هين ماغاثار فيل ]تت اوهيلع ْنِإَلَصَس الوسل ل ومأ -

 دول ال لول الترالتلا ِهَتلَع شاع ال اةدانل ءالول لعن دْماذ ل ا
 دف كنقوطال ساو لا َدِهتي انجبت مثضوال هيف كسا طحن اكد قف ةيونمما نكن ال اًمفزبواسلا مكانا نلزعنب

 00 امال امن تدزالاىداوف َجعِبْرِملَعنوها انه كمالكدع ندْواذل انف ةماهئ نوط

 0 َبَومالَتلا هْنِلَم سن ادئعْوباجرخرشل انصناكنا الدرك ت سلجادغ ناكاذا ماه لامن ل اقف
 لاهل قنا الذ هيي ناكل مالَّسلِلَمه ادعوا عضوف ماش ملحد ا

 0 نط ناؤتتلاًمفامُهْلا باكلاب ىف ةّلم اغا اكودانق نيشان اككىجغلا

 ىذائجا طّوْطْخَى دال ادئعانات ماشقل اًقندّساَنِب برا خا ذو شيم وفل نالف و نالف طخاذشَو هما

 لالا اهل ]هل ان كداهل اندع برقعل انام نالوموسو جز لامك الولابثيضقدقنل افون ل ارك نع

 بطل ادئعام نخان هس ادبعَو ل اظ نال رعب !مالةم ةماكن !« نايل من نال ام انفك ص ناكل ا انام تلمف

5 100 

 و صك ولا لاسر
 سو ل لادن الو

 لافت ريف نطلع فال دبعانه كنهادانمازماط ئئدَو راجل نطو تلال ل دانا دل كاف 00 اساس
 باقل هلم هاَوكهلَج كتم مبلانم بول لج ذ اذه كنبدق سيال نا لنج دق: لأ وروما عسر نم
 مننا ءانشش دنع زواج نوما هم نعل انطاهيدصتى ايررط أي 32 ل نر

 كالئزيرلول ل اء الخمل ا,هوتعب اذه نبان ارث اوخا تلم لدم كس امل انك ذيك تالا هلام زعكلذ 30 1 ْن لا سارعت
 ءالولاونم انولاكس يصب انل اوماف انعم شلال ىاممس انعم وضياك امل اَسدْلَو هنالن اطيل ازبا ةالا ت“ |( بيرس دواد كابا
 2ع مو ]سوال |ْ]َص لون لارجرسانملا نا يسارع نادت فلول تما: نقل نضمن [ة- "برايل فاك يما د
 متملاازبا نال َكاذَورشداؤان النعي ىلءالول ال مالا هئلَمِإَءدالد اثرا ىلوا دالداف برضا اءهّيعنبا ١ اف سمك نءادعا
 اذه ناكو ةموعت لام اكرسلا هيلَع نسؤل اوكا هبوعيل ابا نا دحّو باللول | اوه مالا ب الل َناعاذا 0 لك و
 مامن ايس انعنازب هله اد عا نالكل ذو ضوالا نم كب ا طبفنمناظةيواطم نال نائل ادذع امن ايد | |١ مسرع فابلا ها

 ملام هن ادعاب اويل اند تلاد هاب اوعي هيمو ناك ةمومسل انقذ مالت هيلع دولا 100 ١

 لاو راك باو لحس انهت ناسناكت راسن + نبا ةلنام داون نار تسالازع ةياك ومالا * 3
 كلم اذ هتاذلا ةمال دلو نملبَن طم ءاهعنل انوا لع خاشيدس ةنا لحال ر بنزل ار ساّملا ةيدوبع توعد فاني”: 2 ني و الانشو كلذ ىف بلطل ادعم توتال ةرهطلا ةّميدشلاهذط دود ولت ناكك لذ نان طأ تلاّرمعيف فش 0 الرا
 نياطنلازعدابانعديلولابتعئقىدهلازغيجانيتعثدعا و رواونلا فيصمأث 2 لا م
 تارامعاوثىاةشيح ام مدق نئعزلا هَئلَعْرَحب ول اَوِلَعْش الَسْش الوسم لئلا ة,الَنا هيَ 2 مث <
 نائؤمنلل ليو كلف كل اهسأرنتكلا عقواهحرطَ اهم: لسد رضلكس هسا ثرمةةيشبح ثا لا > ا 0 ا
 ةَعاْازعدح كك سواد هلل َسْف اوس تضر الازم مولاظملل خانك يلب اذايلاو 0 ١

 هللاهيلجرأسورلاو هَياَءْسِلَص سالوْسر د هع اكل ال إِلَعْسادَجَع - نارعجر نع نان رع ميلر ع 0 ري 2 رس 4
 انمبذيرخا ضالوسداب لاق آسولاو هيلعش | ]ممول ان نم رتل اج صساناقسانل !تانيتاكوةرملا دز ١ ا 0 4 ا

 مْوَصَوةلِللاَوْوَلاَذ ةمكوَسَع عْبَسْكْلَعَسْْدْلَسَولاْوهَنلَءَماَرَصْسا وسواممل لان عه امد م

 أ اماني قحل ان كشعب ىذا ل اهفرل اهرعضو وكول او البس هيل لنسطتسا اذا لاو هتكرد اذا نانضبرر هش | ) [

 هَتلَعلْبْر زج طه لاا قوقلخ اكل اغلا اًذإْئ اوس 1 ل ول ٍ
 يي ل 15

 هر ياضمر_ هر عت ضر.
 002 .ة- يرحعر حض



 اذ !لَسَورلاولَمَسِإْلَصَش الوسوبل ل امه ةهتمل اميل إاه ل ئبج ل انجل ثحا تلوضرت اما ىل انت كتر كل
 لق 6 بديل اوز لاطخ لرجل انج ليحتيل حا ناوضرن امانه كل لوتس مالتل انا, ا ناز! ل جانُص ةرّتملا

 ددعتض ثان افا ليي مضان ممتع يت دون مال ولولا مالكم شادبع يؤم كد لاخئىدبما
 َتَمْشادعْوبال اقف انننل رحت كحاضخ لام بوكتل أناعملب لن دوجور عكاظ لاف اندشداال نزعل لفلخ
 .ًاتلاصض بليونغ الونش لمهش اهون مل املا بابل م هند الض اعجابا ابلمالتلا
 هدام العش ادكعن | قلضماذلن مالا هّيلَعنَبملا فيتم تاكو مانث ناكئذاذازم كأم
 31ش لو انف ىَسل ها ةيرف ماعمتل نادار ودب اضصاَدمَمش ائاولَصلجفيؤمرل لكني نا هنم التل

 بالالماس مالكا هيك داذ ئمحابشسل لمثل عمسءانسل انحاص ايلف تسل اضغط دوت اهئبجب باخ |

 ةنعلا أك هيفاونمطب ائل_ماهنلل ىددب/ وز اوم ايلا بلم عدان كلانبلشلا هبِلَعِرسحاانلذأ
 عيسداههردةئاّث نان املا ضد لا انو نإ عزع بوقس نوب عد السل ادا 97 يقين مز هسرعأ

 تضاووهفان عيب ب هذ ممل اوجوش ةريفح امل انيهنا الهول اجو تاكع مال تلاع ضادكع نال هدداشام |
 كنف اثنان منيندلاا انمشاذا ل اًمرن تلف كم ام بهذو كتلماز كش ىنل نال اًناه هد لماغ |
 كطن كم اب به ذك للماز ثقي عايل اشف مالتلا يلمس !لَعكلخد ةنيدمل الانقاض لال
 انهفراثلالاض هئقان كلض سرا إَل سس ا لوس تاه ثم نخا اير خ هاك اطعام ل افون

 فونلمانكواذكىداؤ ىف كنقاث عاب لافت ميل طبه هلقاث نع نيالا وأمن ضارب
 تاذاطعا اندالإ يقان لع ةنكاسانل | اهنا ل امَدمَيلَجَوتاَدس ادهئرملادعصخ ل ان انكواذك ريد اهماطخ
 كوكل ان خاض دحوفرساثل ا اهد دس اذاذكو انك ل اهماظخ نونا مانكو ازكى داذ ذرئقاث تاوال احا اهيخ
 هبلطيرل هنآ اشاد امد ئشوُمامنان ل دعدام هنوف ةنيدملاطماط كال امثل انََسَوملاذ هَلَِْسلَصَسا
 هارت طماؤمارخا ةوبل اهم نيش اذ اظعا ابو ةياذهلاوذزمملا.جومبرشاك اطعام كل يب هنمأ
 ثايال إباوْه اشعال كت ايال استحمام ك ماو اعداد
 : و مهنعامدرعحمرسبل ماب منال اهنابس لاء نايباْنِلَع نام هنارق عاف امإتاذانىلاعت شالا

 نعوحافازعدوراجئاجانعئدزالانايلُسنعْرَعِداَهلاََعِهَرعةَدعلا لك فتماارّقلا
 هتركس هوو هل ظ ل لاو ثزم اكل هبواهف دِفْلْضرالا وس ةاَذاَهبلَعْشا ثاَولَص نينمول كما
 اليل( يت ايف نمنع ٌءنط لاشم نوكيناهبشد تأهب دانغل اَبيالْضاَ
 ذقر شادن ك]ِبِمْسموُهو ةنال اوُبكلا ةيائ اذ انزكرْيضلاَوءآشلا ةدايزل ن وكن | تن اهضعتودازب ناز وجي
 اناا هناي اكن ازعل اال اذ اهنس رئي د ات ِطَعَو واصل !ماك ضم اعمل اًثماكد حبل اًووُسرخا
 نارمدلازيلهس أك" نال انبةمعاف كيغاولملاكةءذل اف فالاخال مدان خاب طفل نان ليج ناك
 | نتعزتدجل زعزع كك يضاولل ممثلو ايزك ذل او مالتلا هيلي طح نار صنيع نزعل
 2مل ابد مالت لوز عهطاد بع تل فولط ادع لوعوُم قوم ايجي نتن انس نية عع دل اخ

 أك ذابالا :دْضَْْْي ىلا ذزيلازتلاداهقلاَبسلارل انتل حتا دامها َة ضال افا |
 | ءاشائإالا4ٍلْرْيض ولمعلومات بلَعَهادبَع فاَزعٍدابحْي ليضمن دس نع رح عدل اخ نتج |

 دعاره ]كك ررلا لوف ذ لومي (ك أب اهدي نيبو َنيلاذل ادهش نحنا ميظعل مل اود اطرخاو . و 2 0 يرسل سس ل لا
 ُكْنَوَماولرل اول َداعي الحلا هَاَعْط ادكءابا' سم اة قهنركم ناَكهيارع هَخا عيسي اَرَع
 نيا ولنتانارمَساومالَتلهَمْش ادع انعكس فاز منعنا اع هبازهؤلع أكل ويلا
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 انيهنمو د جر مهم نان م ينض ةيتنبوفي | نير ادناٍل يسال ساضبأ ل يع نامل كل معني تلا ةيالاوب
 اعيد َنَعهئللا [ك بائملاذب دش ملم نان هنا ام دج نما ةينل قبب تكل دب نط نميا

 قالا وعجم ايرمأل اذ مانت ةنخ نافركسيمال وال وترا اوُميطا شاومي مالت لعمر الن لا

 مهامنا نر مال َكلْذ لماما ممعزانسؤ صخب وم تعالج مأي فكل نري كتينال ايلفاولوتلالا

 هفزؤلامدناذل خلاب اكن مح انامال الها مق لسان ىف دَح انمهوضمدم كيب لولا شااوطبملا
 مالَتَلَعّشادِبَع نادثع ولت ل افنان دانحزمدئلشلا |كك كزنازكذيالامائتدعب داق ءوطجراف نام
 ةيالاف لْنَمل اعذب ئرا ةئادازل ]عل شي باكلا هيف ئالخا اناذهركس ل دَعوذ ل يركتم لن ءاوذ
 نمالانقالمااَتلِلَدمب ٍناعلمَتْنموطبلان تسع ةدعلا [كك نا ماك وضد ت ريما ءامالا
 دبعوباالتلاةنافرم نب 3ع ْنَعن انس نبع ْنَعْرَعْةل نعلم ور كو تركك دن نؤكد ةائشا

 ادعو اًهدصَك د ةَملكد فداه قنا اك اذف كلعج كفا َمَداَثدن ماو ابد ملكت لت العما |

 نوئاللاثولنل ائَتلكَمَمِج ناز عرس فارملَمْرعك ا نقع نمد ازعتع كى حنا اهِضَناذ اف
 كباب تل انين انمىرتشا] ان َكلذ ف لعل اني سسم امرخاملا ينال انييئاتل الدلال انف تونا

 هشالزنا انكم ل ائرَتِكَعشادَبع ىنارَعر اء نوح ازعل جن اًرعد رالي حرع]هسْرَعَءْلعلا

 ناانعدجا عع كم حد فور. :ةنمؤل ا انعم ة نعام هَئلَعْرْ عاف ناصع نءاسْلَمل انت

 انكهواارفنانكه ل ام: كم كةاضوزرل دونم لياَولوُسوْإ عة ل نيكس هه الزئاف مالت لَعانقول عل انضغ
 اكفنا سدح اذن عكر كانت لوقف مال هَل شائع ارعهازعرلانقرلع كو هزت
 هلزةنايطظ وشنو: ن عييت ادع ترعرع هيبازع هع ككل اعإَ]َس تعال غنج لزن طاًاذكم قبب
 دةقوفتمةخاباككؤ كالدلا هذه لاما مدس دقا هاف اذاذكه نوبعت اوعي اول انيزل للراس اربع
 واصل نان َكاذَقسجوذ موه امل اق طنلل نو ةدازال ادونل ا غانكه اهنا اهددإملا ناداه َعَمَةعَمع

 نوطزعوتتلامرعن نس انة َمرَعذ كات برس اكو مايل إيست «ففقمأل
 هلال لوثسد تاحاط وتكاد طارت ايل ا منج اوتكمل لال ال تلرلكش ارض نان
 -كرناغاوارخردوف ل ف هقونص اهب ع فري نحر ازيرا هدا مشير د هئلَع عض جا وهزم كل |لخداذا لول اوه
 فى ويشلاءاسمهزرانَعةئانلا كان ومن دابا عاول مدحت نارتلاف كيد ثيكداذاد كلذ .ملانتشا
 كدْنَج هلل انناؤسناالارل الز امي اماكدتد سمه لحرس لوم رشا امل عازد دحازع لكتب

 ىقئلظواءوْس كلعد لجده الن اسد تاكا دل !الن يحال مران اوم او طفش |فونفن تلو وس تلع
 رضاع ع قياس ل ام ثانطدت نمو ىلائتدلوقذ كرا ةياؤد فو أكو مجول اباوتلاثمالتا لعب

 هلا حِفارعس ىفازعةعرز نعوض نعني نعود ع نازعقع ]كك مالنا لَ ةطافعن يما
 هللا جة عرج همنا اهبكف ديد وهيل ناكل اناء ضكن يذل طعنت ضنا اول انتهشلا لوتوف لايران ١

 لقا تعاوركتف ءاوسدحاود الحاؤل اخد ادج تس جاور ف عضؤوملا نوبلز دخاورعنيباآَسورل او
 و هئماو راكيفرس نمو نااءا هبوتض م اوخ لرضتب ىلا اهب نيد ناش اف وبيج ماهضجنو دل ذنب موضي أيكم مت

 الف قعد اذ ملل مهني !ضدا هب طسوت الذ انهباتافامهبْجرماذا,لإل امض داو ريعزيب اركي مامن لام

 كدفب نذل امهاوخاملا اًوْنكَو كش ثِح بَهذاف كلماذانل ةَجاسجأل مائة يغم اثم اد اول بودل |رهلز مالوم
 . افرك ايفا امعلاومالل انذختاوراّدل نب ترش ادَّئانا ميل انكتب اًوبلهح ضو اندست اذارعخَ

 انرعكاتظ لاؤمالا ةنيم لضْر اماو نحت ارك اانا انف كلذ



 ايدول بيب يل للمس وس وبموجب بج

 ممل ان كلذ نوكبوحدحالدل الو ىب .ماهماهن دلل ك ارنل هنااول اشفركيف قمل از !ال د ركد المن طتس ادق

 نول انس اوب اك اهياوزيكا لف رز اكس دال انيتجزاخف هرضو هلق انيكاذ نائاذا ننس وكف فأل ن نا

 انلفانل اوان راند نيكتييزغل سول اذ كَمْ ]د 3غر كَم ثَبنافول انا م0 لومتد وهلا ناك دوهبل الاهم
 لّبْرماَو راكد لامن شالوقوىةدوهبلا نيدو راضال اهب ثنا لسرايا ىلاننهشانتب
 ةنؤنلا نامت | ب يذلا لمبارك ئانرم ءابائلفاورنكَن زل [لَعنضفتل
 روع ازغناوغس عد زع طع ]كك مالعال اًءراعشال | وعم ناذبالا نمانذاف عضوتمساَةالشلا ةِنناْعللَع

 ءانرف ءاحاثلفاورفكن ينل اع نومغ سن ماو اكو ىل اهتشا لوقزع مالت لَمْ اد َصاباسلاسلافداغ
 ودلإ و هلت []بوَبلا مانضال [لما نوادعوتاوب اكو اهيلَعم []جونيع لع نتن امفووق ناكل اهباوزن 0

 كاوكاو هنَمش | تش الوسع انجب ناسغيل وز كملنا نر كيف ىف نوري نزلو وراس
 هَياَبْمَجو عدس اَْع راح ن ورط علب ضرع دنع د: ” دل ان: َلُجْنَعدْحا نعتخ

 | لانهم كلاملاب قحازيجو انت كمل اذل نوكيا اوناقاقكس ثول اظركل تيدي هتنات انف امن الوق ذم الملا

 | ندكسي دوباتن اكيأب ناكآ ةيأل ةوركتلع هنفطشاش ا نال انكم البن نمالوة وتلا نس منكرا

 | هنسّوشرفره كيل لانا اهتّشال نول كتاللا هب ثءاجْخن هد ل اوىسوؤعل اكن امةَيفيَوركَيد

 ْ اوذرباثلخ بش درل م مطمن زنغا زم مال جر وكت كلن و ثا فلال ! ةنماؤنرشض نم ئاذ ةيعطترل مو قي ئيلف

 | شاذ ةرثكةنف نَلَع ةليظةنفئوكآوفرتشول نين ال انكم د ونحو ثول اج مولا الا ناطال اؤرتغانيتل اق
 | انشا ادبعْن عيل وجعل اضف ْنَعْنيْحل اعد انعُهْنع |ككنيراشلاممشاو لان

 ,دككلالع نود ل ونوم اكرتامةَبقنَوركيَر نم ةنبكس هو ثورات اكشاي نارككم ةياناازتهنامالَكلاهّيلَع

 أ تنال [كياب نا ئلانتشا لوف ذرمالتا لوكا عورخا ع ةيرالا اك ذبل ةروثمؤ ضنك
 نيب نكرم حاولال ضارضر ل امركم هلغ نوره ل اًىسؤمل اا هيو ركوْ ةنكس هي
 نعود نرمْزَعداود ارعْهَسْرَعَءدملا كه ضوضر دن هنعمل تاز وكم حاولال ا ضاوضد
 | ماها ننزل اىلارنرل اىلاطت سالونؤ مالت لمفحننعممَْسَوْمالَتلاهِئلَعن ركع نعمه
 بسك تاما زبجو ويسمي

 أ مهضل»ارغنل هج وقيد هنؤفل :اينغالاليدل الم جوخ هب اونا اذا اون اك ناوإلكف مف عقب نوعا نات يب
 فانا لؤو نول يفرك انضااكول اهخرخَيزلا لوَمِف احرخنئْولا طلعو اوما انيئنلا ذكي ول ناك

 لن يلا ربنا واتح ونَحاَوْمهِج نعال هَذا هنا ايجي عمتجاف لام ثول نطل نجر خاتكول
 يس ابل اواو ينام يداوي ياا

 عا

 م 0 تو ون بويع سوو مدعي كال

 ١ | نامل |!ىلائتشاوجوافل اةمامحاف برايم ا َكلذ َتحنا بلاس لحد افك ةلخ نمل دس نمَعَمَكودبعَد

 العالم اناملؤمظعال اسال اومد ءالل لَمْ ادعزبان اقف كوقيناىلاننهشلا نما انائفانكواثك
 | لقتل ا هنو ٌواَلهِبَو هنو :جك انا دوق تيا مرني نايا اطفال ضجر ااا

 |اييلتبالاءذه كزنزمضرال كيللَعْس ادئعؤباذ اقف بزي نزعل ارض ] عشا تادهثانللذ دنع
 دازءةعزعر شلتوت انعم |كك ع ربذنذو ل جبخج لذ نذو لعزل ةمهملا الاء ليقزخ
 0 اَتِلَع نيْنسولِمإ لسد ال مالت َِطش ادع فارم ريع عنشم نب بوف نع زج

 سه ب ببدل 2

 مص نلف هن ل هيج يح م ب مو دس اس م



 الك نونكمال ةييزنع اهتككوبئينكل اتشاهؤبّدكدقلو شاى لا لل اف انو ليه انماث انني 8 |نكلو كنونزكيال ٍ

 اهم نجلة وت اهدز نبذل اخ عن ينحل انين نتن شل نودع نزع بع |كك تدب نوب نك,لطاسس ناي
 مهلا هَئَلَعَسإ ا ا اوُيَصَي ىلانتسالوقو مالت لَع ساديه نع ا

 امل فشلا نسوا م ليما مف يححلَع ابان مرسم اوركِلع المطالب رطف حاول 13 0 1 1
 هّمالوق هلللبعش اعيان .انحل ازرار نرصد انج هسرعة علا أك ءاشل لامع 1 سس رد
 دَعةٌوملاَودؤاذ نال لذ انهما ل اورِقوْشَعَو دواذ ناس لع سنا ماو تفكك اًرعل ل اهت 7 77 لاا
 السلا هلم دَحا ْنَعرصِب ٍقاْرَع ناك ْناَنَعناوْغصْنَعْناِيْملا أك النا ملط منال طعما ىلا درك كر

 ْ .فازلف ثازتللات اً قنمّيلا وبما احدا ل انوا امنكش لع ىف انملظانسعىلاهنهتلا لوز هتلاع لاك 1 دعا ويال مام

 |تائدمد دعاكم موون هناء آَصْسا لوس َناكْنمموَُورمعمإءملعتس نر ماع ناكىنلا جمس (ًامسالا اهو سعال

 هللالسمال وسورل لول تاف بكر كير عا تالا زن اذافرل اوهيلَعَإ [َصش السر بكم | ربط عل كتابك
 لاتعد انف هم امل شع وفن نال ونال نيف انما كوب جنسْئئازبا ناو كحل تافاهعدرلاهّئلَع 26 اعالانإب
 50 ذ ىلاعت هللالوق مال اهي فج نال تفل اك قير عهنذانإنعمشلتلا اك لزنازلاهْيىلاننما /اركدد ولا

 هيلع صا لوُسَم ادب ةيالا هن ليأتي ل اف هل هلك بدلا نوكمو ةننف نوكاللَق حولا 22012
 قحَولانتشادح كنان ةقكار مل ايل 18 'ءاح ل دولخ ااا تاخد دنحا ماري آَمّورلا ثلا اعل ارز او

 متل سِفاَرعداعبانكشانلا كك نتن نا غب ذرفت مفارتخد تن السب لش نوكبال ها
 فخ اارخك كف شاد دانك بنلي .ذه ياحعسلا
 ماهوب حازت ناو دب م ووفلَس ول اوهيلعشإلصَشاِل وسد نال اثلْفْوَءل ضع اميل افكر اك

 اكل كابر الا قاطو تانهع زولخا لاقت الشعار افاست كنب اوناو

 هلتلَعَشإقَصْسا لوس املا يكل اف ىاكم كيت دل هلام ابالي لان ةنع دان بلال
 هتلاللسم الوسو ماخ نال ديذ ثوان لفؤدان هَ نالذ دم ل ضع انه ةنالخ دي ةلْئمفلاَوا انه 0

 عقلا دكا لاقف ةماؤتؤ توعزانمال اال اطل هَجوب النترا ءل3 اًعفلسص ل لفل سولاوَيلَع

 انطعاَلامضَوكَو انقل اا كَرتق إب لاط كبح ودا دذاو كفن دفا لصون ايل اذ. مف اكاد األ اق

 كربخانجخانياردل لاف كاضنو دك دل لع هسننان شانه وزحو ةىباصانااهل تامَولْدعَعلاءادمع غل
 طاوس تانهشايهاناالاٌ حا اذهنلعاسرن ولو ل اشف لات شادنع ماسلا هي نان ل اظضانهب
 تالق لانال [ًيمكيدي اذني ]قةئالا نط كاز مقل فضول َِعَو سابعلا الا نيكو مراكك رمال اعجرف لا

 داحلاغتهللا لوقف مالك اش ادع لا رع ايبا نعناع نزلا هبارَعِلَع أك" ةيال ا خامل عركولتف
 هيلعمش |[ صس ال وس للا ذائهنال دم ىب كلزن لام موموت اناناس وامكولئاثين اهدو دص ثرعمحمكر اب 5

 تغلف كيلع اموت ممالو كاعمامسلف ل اورام اْلَصش ال اوسو كن ادهشد نا اثدودّصض ثرصح دمانااول اًعثملاو

 ميلانالاو اوناحا ن انرهولع لم مث برع ازمغرفب تالا معدافل اََسور ادلع الصش الوسوم عنص فيت

 ملت ااونم اكن وشو ىلاغت الوفى مالَتلَِءش ادع نار هكون احن هّيبَرمطط
 لثسلانانس نادي هئلقلا إكمال ل صضالوُس دوه ل اففرصتد دنع قدص مدن
 ميزمال زينل نؤلارلودحاو ةارانلالحب كتر اواو لانت ال ع تاهل شادو

 نإان عرب دع ر جاع مام نا َعديَج م امل نخب نبل اه اشم ةدحاو ةّمااوناكل اف كر
 لست تاكل اًاوءلمخاف ةحاذ ةتاسانلاَناكلجَْرحش الوم ادع! لهنا

 الم ومس 0000[ 0[ 5 0 ا مالا الا



 ءاسيان انهن امددهل ادا شق شاوبدك دولز نواوقياكر بلة نيل م اثمف شا بضل الض ةما حوف
 رول زرنا نال ملومسدإلا ]مل ا ليا نماهلشم ادة نامل ان ءانب امرة فبرطمر
 اعل جرعات أك نايل لازال يف نركيك لنك روم ل ]مَ ةنمرالا اذالاثخإ نلئرل ةذاغاق

 هلاذ قماش ]سس الوب اورماذ اوناكن يكونا ناش ادع نئراجذرمخال اثم! تلاييسمَج عرب دس
 زنافمل ادهم لص ا لوس ءاريالقح هيؤثب هسأروطغو انكم هادو ئهظمهدحا أ طأط ثنا لوحَلَسَ
 ايم كن واهات نوتيلا نهب يب نوهت َنمالا هنمإ فبل هدو د نوير هناال لامن
 ليها مار خلف انت لوف الايام اديان نبينا نب انصرف وزعم
 رافضتاتد ,اهضاورمأب كراون اف واو !ورماواورم ا غنص فاذصا شئاوناكل ثهوتل امنه

 وم لوقْرَع خال كاف لاةمالَكإ ليعمل يعبد نناُيَسدارلا | يككيضاوزملو اوما

 كفل انرنل ان ةنس ني شعد نم ةراف دقو و حةنا لمي ناك ه يحاَو ف سوي نمسح كاومذاهِنِلِلَْلا لَم

 ءللافن ثول انالموُمَدلا( هياط ط هن دول انام هيلع طين |]جورعْس ال اًسَورَجلا خاغد ةنال

 دالي داعدد :ةرمْساهَفِقإلَ ل ماَيْمَسواَةَمَمَع اهضبفتح ادرال نع رخال ةبوتسايكلباعالا لإ

 | فكنت ضاونمذا« دول ثدلذ دنضى هن وقتال لاف كيب فس عود
 تضالوةزعرا شل لطم ادب انانلاثل اةمالادّصن راب نعداب اد كني ذه نمزهس هاك
 ١ ا هرج يالا ةح دادي ىف ةتفلاول نافعة ةنف يت ناومازعن وفل ئه

 ١ | ١ ةطخيولتراناان نو َنذلادلاغتش الوقنمللاشل ممل لسن ادبعٍف نعت فنعم
 | | دج |ك مهنه بتي نا نجرتو لان طااونيطَرل نال عامل دربنا توف قامت واظؤخلا

: 

 | ركاتساذالا 2 يس سم | عراب زعوفخلادلولابدمز نحن اكس ئيارتولح اوت ع اًميجن يحل اودلا خنين ني وعزب
 | | ةَمالاْيلَصآل المدَوْنلَمَت اَوَلَجورَعْس ال وفْنَع هْئلاْسَو لاعمال ةيالوؤ كزن لاو كسا
 ظ , ماختال ا ضالانانلظو لولا مقتل اذقرول ل اف ل فيس باكل لرب يالو بطدال ضال اطال
 ظ فلافل ىلاطت شالو نع هلل يول انيس ماما كلذ كوستي اًرايلا قران مياس اَ
 | | زكلفتمنئزلا ةنائَن اكس كا لادن إل اذلور طنا ىاتلل نب تمل اًمفركلنق نمل صاع َناكض كار ظنان
 0 | تلامْرلعَتر در ل اه نُولْمَسالْم|لِبلل ونوم نور ملكا ىلاعت لوقف كلظف لاه نعررخا ان

 | لكومناوبيلوتكاذهو طونحلا حولا ذوي لماذ اح ب مهرخنموكيظ طش اصف اوقف ناقل ماذا
 ا ةيلارنائاوبكلا يابت همدنع ءامالا سانيا هللة نيل اك بضن وة رهن يبس عاما د هانبََح وش |

 ْ ركوخد حى يبلع رض كلاق زلال ذم وطهر كة لنقكاشل نازلا رطل ورا
 | مهيرلب قَّيلامودس نائءاشل الاوت اسذ لذ انه َنوُرمئ كمل ماتا عب طول موق كلن حامل اف |
 د | وس رخراخ ننوه نع نازح وجعل عاَعيَج يضم اَءدل اخْن له وعن ارَعَتُم [ك هتبرطف ْ

 ] نيلابحان نس مل ذاك داو كنتم سو ءلماانتاوئ انتشال وذيل تلال تاريح رع
 دوز عيسي ىلا نخيل زول جي أكد شناككم دلال ماجاب كلج اوناماوناكيَدلا دلو |
 أ ليقشا ناكر تاما نزيل عزان لانا سامع مهجتي م7 يشع امتاكلامتءلوقىراِِلَعشا

 ظ | اميل تنل ارهرنو زعدلشل ارش ادع عدل انبد كار قع |كداوس نوذا رم كلاذكت الأنس
 ْ لدَملاَلاناهتْومدِمرضَرالاوعشاناويلع ل امتسالوقْنَص مالت هيلع ادع با ل انهت ان
 ماتَ ادله زمر انغنومزب لضعاف ناره ِهسْرَعةت اهي ئقيؤع اكروُهاَس



 دلتا ف نققؤيسو فسخ لاثىح هنأ 70 نبني ميفنا قو نانالا ةاننايامهبز تلوح مم لوقو ١

 لابلاتلايلَمْسادبِعِف عصب قار جزعاننولازّعنابَسلا اكماثلا مايقتلاذاذ عد لا مل تنوع
 دهيم فنا ذيمهبزبل امْوَحلا نامي و َعمِهشنا فن امال او ائتابا هبت ىلاطت الورع انما
 مهل نبش وتحل كق كامن اذالا فد مئضنا غلو زعمتلا ةز دق نو ريف ملص تال ضان تافال اذهب ١

 تح ازابملالعْنَعتم لع اك هنم ةبالولخا ءابب ل يمزعط ادذع محاوله الا فرخ اذ قحما هنا
 نمانااهورْجارمباَعكلمَسا هلق ىلافتءلوت ةمالَتلا هَل مَحل نع ءَسِف انعدم اطرح ادع أ
 ملوقنفاك يامل جوخ انع ل انعم ءابْساعنل ماسلا هَبلَع نموا نيبال رك ألا اوم نانيكتملا|
 ممكن !ءاخلاذ نونلنجتكب الاخ مالا ذط ضانخا اولا ل ادم لنخان بات سوم انيتانسلءىلاعت
 دونما لئلا هماكالولوىلاترلوقاناومانغ ابوي مهم دقيفويئكساث هرككتحدب ميأب ىزذلا غافلا
 يدلل اهتء لف مالحاز مهمل وب ام عكذ ىلاهت شلانبم نق مدقامالول ل اكمل انعم قيم الاناء
 ( لات لوت د ل ةيالوب نونمي ل ا ِنارتض كاس اند هاو ىلاغت لوقو مئاعلا جيجل اهنيتل امو نوقدض |
 دله اًعيجْفَسْنع تمل اود ازعتع أكل طابلا لد ثهذ اقل  ماقاذا لال طابلاَومزَوَلاءاَجَو |

 لاظلامضرالادافموزل انبلغيلاىلاهتش الوقْوَعمالَتلاهِئلَوعحالانل امل انانحن اع اصنريَجْوَع
 | لس الوسَتَِلَسْولاولعهََصَعل انسراعلا ف نوال! هناا همل ال الي أت ادهل ناء ىّسع امان ْ

 |  مالشالاملا هودي لوس مم هب تَبوَاَكمورلانالس ل انك« ال نسال |رهظَوةنبنل املاجاط ان لسور هيلع

 | ددقالوسر كا شالوسدباتكمظض مول انلطم امان لور عمديلا هش المال اىلاءوعدم باكرا لاك
 | لقا نمو سرا كلمَناكورل وسبل حتا اوهملَعش صا لوسو سايب تس  ةئافرمو اي كلما ١

 | كلهلفاملؤ راف كلل ضار !هنيحان لون اكسداف كلم موف اكالم بلغ نانو مد نولَسن ناكوموترل عالم |
 تقلفاؤتبلغوبعضوالا ف داذ مول انبلضيلا اكت لب ىلاطتهث الزنا باقغاَونوململ اًنالذ وكيل عالم رسال

 عض نويلشلا ميل ووعب نويلغيسمورلا ممل دعب نيسداف موس مهداهلو حادثا اَتل لمه ضّرالا دا ْ

 حرض اهيتضاكس را نويل ازغاطلذملاطتء اق نصي هاك نونمؤولا جفين ئمتو دج نسوق نمالا |
 | هدا لوو عم رك" ونس َن نمو ضمد قو نيَمسعضبذ لوقي ىلاعتهدل بل انتل املا شارب نويل |

 انيعوالبهأ' اذلل نا كل ل قار ال از عةداما فدا نونسٌؤل ابلغ اموركم لا دام ةومَسَوهلاَو هيلع اَلَص ْ

 | رقفنالوقلاذ ةّبشل اهيلاونّيدسْن مة نما اس احلاغتش اوت ع متن اما يون ذنبك ةدينع اداب نإ قلاو 0

 قناني اهتملوق كل نذ نينو ع نير الوزن أتل منت ميلا دولارا اسدجتومدقان
 دات مافدنبةدانت خد لاثماهتلازعنانسنرعببانعفربلزعةتملا كى قلاب ءاضقلا مَع موي اشم

 | تكن تلال نجوا ملل امناجلالل اةلهجب ماؤسضت اهمال هُيلَهْدعِحوبا ل اضن هدام لاه نثلا

 | كىلايل هاوس اهفانرد قداس ىف ىلاستدثلا لوق نع يفر خا ل اند اشعل اكلك اناو كن لئن انراسب هوت

 | هلا ا جيقحاًتماناككيِبلا انش ديري ل الح كو ةلحادّددازب هندي م جرخْئس كلذ ةدافن اًمننْينما اماما

 | انهييلالحهركوةلحادتدازهتيبن لعين جزيدتهنا لعلم ةدانخإ هاب كن نحر تلال ذكجؤوبا لاف
 | رغشحوبال اقف منهل دانت ل اثدحايتجا اهفريوض كلذ ْعَمبوجِنو هنقفن به نيف درأل ا هيلع طيف كبل
 امرا مهن خادنكن او دككم ار دكلَم دقت كامن ءاّقلت ثينرززعل ايضا نكن ا ةدانغاي كيو مالنا لَ

 الانا و مبان اثرا كيلا اذه مول الحور كول الحد از: هب نم جن كلذ داق ب كيو كلها نككه دن
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 اكلاع 95-0 7 (نن ارفيصإب ا مس ددظت د. اةيعع ماا

 الباب اينا سساظتن ا

 اةرالما# رجال ةدانقل امم وهج تانج ماما ن اجشلل نكن وا ذاق: دام الم“ ١ !اومنجْنإَم هيلفاناببكي زف

 خاف ثَنَا انه دم دانكم جب هب ب طوخ نمل اهرسامتا ةدانق اج كاعد -ل لاي مح ود ال انهانكمآلاا
 0 ل اسلْوَعل واسأل دام نكد امدالكلاذجئش هنمطتس نت نوكي ناشد
 اؤمنمال لَم قداضل زَمددافو مال هلع مامالال انامل نكو كم ااكهلَسَحْنسوبوآياهئاَ
 رانابنا ا يع هوو حاد اك اع اسياد الد ةغنج ار هنبتبال اين
 كال كر جس كا سم

 وي وحس نحل :لاطعوننل رخال منو هلهرمت حشا ا مورو
 | دكد٠ةرحهباكن همن كارا اوان ةيذ ٌيررضاحلا ةذعالاوطالو كليو لسن اعدل باكل ال هادْنع

 ١ امهبحال لا ضرالارهَتللذ نبا نما( اي اهو هند الورع نفخ لوطن كك لوط :

 , ةلبذمل ارب انمكلع مط ماذل تانوملعتا لاف هباضصاملاٍمالَتلا هيلع ادعو انتل انة اورَكَمنِ
  همالوة رع رخا فيحان لافت مفي لا دكسفيماولامنواْئسَو مين لَعن وأب الويل اوما خوف كس
 | نال عن بحل عضو نيح تسوين جاجا نالها ام ةّسكلال اهضرالارهتلا ذنب اما ناك خد نمو ىلاعت نمو ىلاعت

 كلاثملاثيدهزع اس نيج مدل ادا زن أك نم انكف هناا ناكدلئطف ةبكلا ذيل
 ْ مو مل اكدت هالؤه ل اطغم مضغوط دفنا نئبدعامانتراو اففىلامتشالوقَْعِمالَكِرلَهْمجاما
 ١ دالي مطل اتطا ران مشعان وي تضل دمنا وزنك مالم دانت لامه
 | ليلختن نيؤثو لئائايخاكاَى ادذنتنَي اب تاما باسل ماشا قبال دايدورم ب زحارمإف قرغف

 بطن ليتل هيلز ُراوملا تب ىرونكلا اك اذا َصَواْرْمكآع م انموجَءللذ ىلاساشالافمث ١
 0 ازال زينا لل نهود نايوضدتجلانضاب ضان يل

 0 أكن وزمتددتل اًدرهصاهنكل صف ءل اكاراغال ارش هيَ كوكيال ٠» هيمو اهم ين وكذ

 م ااينلاعاتشلا دن مة ديايتف دخان ياتيلبب منَ مجم

 م يدا نعد از همي بنعس زعزع هنع كك د اكنجؤن يل بيس ل ئه
 رطبا لان وذ دنيانا اذ لتي لكهتش ا يضانشتل

 مل اوبتعر شديت اقنع اك لحد زكي هتك دنت عدبالد دعم ديف كين ازم
 1 موت هت رطلاف ال يحرم زو ازغلل لتشعر 0 ىلاعترلوت خيال هبلَعش ار ع ىفاملا هضم

 و مهقوت موتل جوف انلع نمَنوُسقبو امير َحنوُعمفانْلا هب نوامنحت اممدْنعْدِلَرءاَمعْضاْْسْيْس نم

 , هالته ءيضو َككداهيعِضم ملا هولَعنف مِسَصاُسمِاْلَماواُخِربَوحءهنازبآَن وسو ملام نوقف

 | هاف انيبدَحَكْمارَه ىل انتهطا لوف نو دجال تحس مْهمْرِرَو نرتامزع ملام اتش بيل كفؤ

 ١ الو-لوخّيلا ممفسال وين نبالكم هربا ل 8 : وح م ونبال رمال انترلوك تومي الا

 | نَمِالاَسل اما لَطْممَح ف! عميّم فارع اص نلِيجْرَع داو از جوسغ نازعت# كد ومشل اء هني
 لاشك اهئ رول لق نسم ءآج تانيوط ناكل الجمس دايم اهني اًرطْملَعْسَراَء انت سالوف
 | مكي جهراقش قَد نإرج هيل جر قداجاة كثر لك توبطلاّن مع ابتسم ارافطاكاطوافظاوعابشل اسود

 المال لازاناهاهن داء لنك نادل
 2 ليرانَو لانج م هقزفال يس ْمَيِلَعَش روس هو ميصس يحول طناناشمون م

 تانيه يب هانا وَبرضجوممللا ظل افقنسوشعة خمول سم آس ىالول لذ
 هرخاؤاز هدم ةلحو ةمرغتس عا اك ثايالاو ضن نمو كوطم لعَو هنارط ذ خضرالاَس نادى اني ثتلاب
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 أَن قيما ةئلشل اد اودءامصاضمب مدح زعيم 5ك ١» ِترْهاَبَعِ 1ع عراخالا ٠ 3 5 5 ا نا لام بفرع

 أ كسقاناظن مدن ةميشلالان وسوم دنع الوكت ملا لاربع لالا منا ,|محزع حفار 0

 أ انىلل اف هناجملارانلئاناكل بخ هفلَخْن ل خ هديب سر فكي غد هبكوم فوت ةوهوروضنل لف مح ىلإ عم ك6 0-6

 و 0 اذهبّوحاتاتاسانلارنتالوزشارمانل فووق ترس اناظعا اني حرغت نانلإ يفي ناك دقشادئعاب ك0

 ان َكعْمسمَهكَم المع كابل اود غب نا نوي عت ةرعساشلا نال ل امة كم نع كدت لها 3 000

 اردد ا دا قط انوع يل لاش تركو
 كلفن ثلحل ان فح لق هنا ثفرعن مازحر ل جى م ارحروتس ةاًمارحاّمد انس اود ضنوح -نند نيوضورك |زم "اهم تع تلقتتسإ

 | ىتقدكن كلذ وي ناتانجلمازمدإ ه1 هسو د َعَوماَماءانهب كحال نانَكبنككناشالملأ| ع7
 دوور جلع تادرتطجو لكوم قدير لال ذم كج لانني اذ ضمت نانا لدن ل انج هرائلذإ| << ةماعلا |

 أ ىدنغودلا ارينا صو نال لدتا رعانط بفن نجوي تلط هلع نان اككماكبكلَق ف شادفك سف 0 0
 أ دع داودبكو نوم لرجالاضرالاف امد اًناَعِسَوءاَنالادالد لنشر ووجل امل هب الا انطدهب | | : سم <

 | نَعَرْولْخْرِمو ىرم نيبو وحن اكن مي ارول كاشف ل وسفن كى ند لع ثفخوَح كاش كلذ نىؤلخ دغر انح 5 1
 | ىموانوكلب هالؤهوتماملا) اثم ىنلة نكس نالال اقف هدوم ام يمَحاَء دز نحال ككل ريمان صوفي | م 5
 نمعوساَناكم[جاذمالااذه ناشلملحك عفن ل هل لجل ا5ةنبؤش لكك ناره شل لطف مونمتح اثرا | 8 2 1
 | واي نظاك ارم ادهجوا ث دهجولو اًضنب قش ملل ثكوف َفِ 5 ىللاعت لد ادع هيل تول كذا نمل افرط | كج 0

 اكنيضانملاَنكلو ننسْوللَولوْسرلَو مش ومل اتا نامت اكتر بلالف اود ديما م الا نم هنود اًمدشاف ْ 7

 هنت نامؤماااذناهز غوت توتال نايت الع انلشال لب هج

100 
0 1010 

 نأ 0 14 كل را مك 3 د <. ذأ |

 غكت ادق دل انياَدو اره الا ]عمجمَو هييرنيل امد ث دحاق اخرة نإ هل انساكددالبلإههات روحيا تا

 1 ا ام انوؤع اه[ !ءاواعتسال لاب لهاا قءال لوكس ا را

 قمنكهئلدرإل بذكيؤماذلانيادولةبتالا امرؤ اناته:انلاب انقلاب لاجنلازفكاقرمظ | 22 بج ٠ تكس
 يل: وطعام مالثل نام: وفل ب حدته ننبارو تن دق مادا راوتر تف ضيف اشيادد هيف | 2 0-6
 مان يباَيوهياب لعن سؤبالكى هنبالذ ل اضالزغ لا اقفل انءادوزكدنانلانيارَوءانشل نجوي هآشلا | تِسق 1
 اتلاف اًمنيؤملاةيئانلإ جر اكل ارو ناملر لك هر اج ىذؤِ اجلا سادّوداهججال ازمه رمؤل لمربال انعش ام - »نا و

 | قاتجالاةىسانلابادص يلد ومار نامت ل اذاخنالن المتحول يق ونار ا 2
 لق هئانبب ادوار نياَدَو متين رفع وري نابل اب اصاب بخ زل 0

 هنشيب] مير اساَرَو والا هاننل او ل اجرا نوت دبل ايل لماع هل عغبالام هيك 0 ع

 ١ دق ال املو ف ثينأتل باركت ام ده اير يل نَا ذل انس اَنَواهجف مة للا خشيعبو هربدنم

 0 لانا | 1 ْ 0 :

 دما ار ذات هزعنمؤل اياد قههض ءانقل ادمان مِيخَوراارغكانبادتدازتلامايرم أ ليجلل” نما

 | هَيلَعر و ل الذ ِْرضوتومهجورفلعلاومالا ال انا اًوطعاو اهجْوزل ةرثل طا شتم اكاؤطش ماحب انضم اورهظ 7 را

 ا اددمرج نال انس ادلع ماج انساك كد رك يقرر قا امبالا ند م

 ٍِفلْولوِمَسَوَكلاد :اعيروهث ارمهنإُم ل كرما ليل ايي كتل نانا لت طارد انت هَسني| م 0 ل

 | كالاعيلزل انا هبات الاكس ن اميطت نال صؤلا انساه مَلَع لحل زعيم رزئتسبلال ليلا اًسادو هم كح اك لكلا نرد ا
 2 ١ ١

 أ ةلالق ةيالول انياووركحماذ نوثقر الو انا ذلالها نودع انج كاكا نوري ةالول انساك هللا طغت قت | 0 ١

 | دنيا ارهذلمرانتم انا لَمَوة سلا تانج انباعت نوير تكوركتماشدالا تاطذ تاذكذاذثلا| ٠١ , 07 رن
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1 

 أ هلت تفي شلائءا داهم ل قدس لك مالد احا دعا انمنببال اهنرتم ثرهظ ديره أل ا اًرررتككإ ]مالها
 هئاهاشال رو ناني نمدرو فل! اانتشبل عدم نم الاول از س اذ لبر ف اسارو هناظلش ناهي ىذا

 | وكان باتمان اءاننسارتل !َمنغَرهم اسال َجهثدَت نامل ارو هرفي لول ايسر كرل انمار
 دع دعا !قدسلْنِإَرَو فرخز ندع ال اناَدَو ءارمالا اهف]َعت كطعدةدددع اباد هنانل مانو خراخلا

 | سانامرنجزعتةيئي انبا هب اساَرَر ةهضل[وتلاورهظوتشل الب ارو ب نكك ا ءوشلاهفجرماثلا |

 تخت ملازعل داهم اما ' او نمؤلل اف اكلل لذب ناطاشل اناره ضلد اهميئاو جي ليلط ثار ات مهشسبأ

 | رهثدادل لهل ارا لل ط لصإل انسارَو اهب فوت ءآمَنل اناهس تاون مل اكل اك لزم هش لترا
 ذنبك زيكلال انلاءدنع اجرا ان ارو اهم قف اذه ءؤلَضل اناء ومالا هنلادن بن اناناس هضن
 .النإ اكسس ناو ولج انمادب: كلن مرهل امانردن 98 2 همي

 وو وع وب ريدم »اهل انساَدو هيوماثلاامم

 بِ ءني للعم زلال كيان رمت ائياَنَو ايوا الطن اون هقَْي ه سف اباد
 تنتمي زمنيا بالاصل السنيوانإتة د نبال

 أ هفنؤ ديعنننمعبلا ءومذركل انوش فوزعلا مايروح رئت لكت لجيل ساند نيم اف ةهاظفذال
 لانني زان بانل الضأن نود نمسا مهجن يااا وم كاذعاذ كرم
 | ناهِلاَرَءن كام زكا دم اووش اًرمهث دماغك ادم حا"ل عزفب الت هيازوب كل انياَرردحاركك بال

 ' علال *تايالا ساكو هامور يل رو هد كولا لع وطش عيال ارو ءانتألا الانساني اليل اجلا
 ىدراكأ اوفي اناناس اكتم دس اركببال اهبل ادن انت متون فانتي رس تل انيادوذحا :

 اعدم ادمعألا جس اتلاءوسانماناكتنئرل اولا ضْحتساَءرهطلت ثوفمل لس ارئتم ه |عاط يرسل | نم ومش

 | يدمي لساَرَو ىوه هج ّرهل امال اننا اك َْبلْعَء كال العمل ف دق ءكنّضل ارو اًمهَِلَع ىرتش» ناب

 ل اكس وروي اننا هذ بت كيرف و موت هيماذإ جر ادد هنو حرض هي لاوْإَعوعِسَو هيام
 ًاهتركناش كاسات بيوم مولاتالذ نسمي اًيحانيككم بشرا مازح نايسغوا نإزسو

 ىو لا فصوَواهب ىوان انئاكوز وج ااهب ير تراهيماقت ةدوزلاؤمسقب هيفلاع وذ لاوماشساتو

 | "ند نانام منبت نرش دعواتكم ؤلتسا اق نام
 ! و ةسمللاوفش افاغالّرم ةبشتحدجا لل انياَءةرجالابءولّضل اةرجالاب ناذالاناَو كال وح الفأ حانة

 اك اكماذادركلا؛ن أشبال و اسالوُم َقمانلا, ]صب ناركل اذار تركسل ام[ شاهف نوف صاؤتير قالها موب
 | رئاامف ”اخ نوئضقب ءانفَمل اثار هسالص. لج انلا لاوم|كأب نعنمازهرك دنس رض اسال كرو فخرنا
 د 5 ملهن»نوزخأب هلام: قشنل المال ةالولا هنعضو لق ثيل انياو مهطلا نمل اونا ةالول ل سادو هللا
 ثادواهتاثواب نادم َولَصل ايو ةرايايلعاطلالعبالكى وتم اهله مطران نياعت نؤهتشبامت شنو

 وسو نر اس هيدا
 ةيماثلا مام الاى امن هت ا1للطاتر ناجم كم ثسرد طربا العاب ادمن اياد ظ

 ران انتل الاتش ةلتشالع
 نيّئئلا ' شالا امال امته |َعدأارسدزرطامف ثجخدح كوول سالئيزعا ناكل ا ةمحر ىلا نلف دك

 7 كلاوءاطل ا( دل نونو جدام هن ماى كلج سادد اهحرذ ل عومىيشيإال نمت اهجوز رهن
 هتك اهل اس اَرَررهظدنر انزل اساور وزل ام ةرثكط ا. نامبال اان



 رس هسه وك طص ا

 دس سس هس سسييميييي سس سس

 |ةالازتل ضمت فكل

 لال نيذلان إبر اشتم ناركسو ناو اما نازل المح باخ ا امضى اذ لوّدل نمنع زم يد ادقدباوننتسشيل
 دافتلا#هالم لفزاملاةباوَصلا هتاكوي قل وم هرئدر قل اشر بوش ضي فول طقم كذيلمتسا مول افد
 3مهاندوقَرع ةبانكو شل اهالثخا لت اهمايقدانئفانلا حان ماودك اناوبحلافقلطباتاَنالاليكتلامز

 مالعش ا عازم مل ناد زمر ماخ اش يزعل بتل عن ىف نمله نعم دملا كم تحدانك
 لاك فصلا هيف عضة نجا هني شور حافل هيف فرطن نامؤراشل الجنت يل تلعن ]مال هاذ

 ىملامف انمةلَضل اوزل اطتساةدابعل او اًمزعمة وكل او نغم ةنامال اخت اذا ل امن نيمو ما اب كل اذ ىتممل ل متف

 نانويلاوةساؤكلان[ع نزطلا عتب نايس ئادءانال انطلسوءاتتل ازطقس اذان اًضنوتسموإإمابكاذ
 ناقصا لوسَولاث لاف لسا دبع نازعتئرالا كك لو النل ذل النسا وعض انس ناننالا ل يال
 مكههادذعامهبنوديرالاَدلاذاًمطمهتنالع همر هر سسن ثحي ناز قمالكأَبسْلَسْولاوهبلَع

 هللادي ازعةنرالا إك" يع الذ دلك هنؤعدج بافعب هسا موسي توخ مال جال أبد ماد نوكت
 نيتنإال نام نسال الح َسَسَول اكلم إ]َصَسالوسدل ايدل اناواَص ننس! اهل ارم

 كلذءاهمف ىدهل ازمبارجوهّومان مهدجاسم هنن مال ادعبا هدب نومي همساالا الس الا َنموديسرال انتل

 داقرعورءْنربكلادْرَعاشولادعناننالا اكد وعنْملاَةدلفل انجرح مم انتل اظن اوقف ش نانتزلا |
 رظلنان اصمم ضجر ال اركتأو نركلت ةجالاةئاضل طياداذ التل عدمحوبا لاق ل اةداسإ ليضع اع ناؤرم
 هانخاكنمل جر ازا ل اق مضت مضتجترماتل اداكتا مف مهتم عدتَجاح !َءةَحاَسل اذه ك اذاف تامجن لف ل امتشلما

 له عةدغلا كك هبهملكت نائل نال ارب هما هيف ارظن تاكل هول ضب هّلارظنفةجاحل لاشي
 سها دزلاوخي تنقع يانالرعش نيب مال تلم شاد ئعو اثق ناقه نان ائس ندع انس نزع
 اهنانولؤقي ك اذن كمج كلة لا ءاروزلا نعت ىل لاك مثل ذبلا عيع عدن ن ديلان ملثم املانؤن ايش عدل
 ظ تراب ندوسالإ جبان ل امن تلق باطلا قوس نيت ان كلف ى ل كدابع
 ل اكل ادف ثامح م للذقنّنم كلذ ند الخلا اص ميلك الف دلو مالح نون امم ميما نونا اهني نعي ءاروزل اعالث

1111111 
 كرا دمت تاوم دانا ا ثايالل ايست ثارت لماوبارخا نايزلاخا ذرنهل اهيتس نعود اسال ازع

 ناله ادع ضال تامل افا ا بسب نا
 اذ ىرع ولاكن اوزايتلاو ل لل انىااتخارءضرالاو اؤهتتل الخ ف تأ ل انته انا سال

 دوج اباجتلاو حاول ايؤعتو ةاذ ]كرما تاتو والا هبايحاذ رمل ازمانزنا هجرس فيا
 لكحل اَفَونونقو هول ثاي' وباذن اوركَملَح ىو لجدران وايفون ابال ال امس

 كراثو اخون نيئساوداهيفعَحَو نيل امل ٍتّدكلذ دانا هل نولححتكِ وب ضال اقاخ ىننلاب توكل كلا
 ظ ىا اًموطاَبُِب|ضراللَءاهل ل ان نادرو ءاَنَسلا ىل لعوَتْسا م َنيلئاشلل كوس ايا ةجنداذ اهتاؤقاهفردعَداهف
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 .ةياكسلاثوعقس نال فن موج ةرظنرظن مال ءلنلخع يكلم انما ينس: كلم
 يور كات يؤ ذ نتف هاما اهيا!نرسيؤزعزع ةياكسل انفو كم ماذاراَِلَمهنع

 فدل: ثنا لسا ناخي نيمو هفلختطيشسلا مجالي علفسلا هس نضالات نتن ثلا بهيزبش
 2 قا ءادجنينفوذ.ى )الكلامي ىلا ولنل مطرب بضخ ءاهدوصئاؤع اونا واخ
 ع+ نفاد نمل |لطا لوتي ايري انهو لملء ن موي ياو معَ فرلوف ىف لا اذكو هذاضتناو
 --- ةولملاانانل اعاونا اههؤلخ ناب اهربخرثكآ اهم كر امل اهي لوساورل اكن ان فوم موتك ىل است هناد ٍنركف

 | هللا جول هو ثانداةمن د اوبتمهزب يلمح يف مايامنراةمنهشب اهو م ضانواهلهأ فاندااهتاوقا
 ناصعالدةدايزالب ةيوتش ءاوَس ثاوقال اميضن اهب ميول ا ةمنرالا لوصفل اب ثاموال امضثول امل اناؤوقا اهي
 «يالؤبالاك ةمافتسالا لجن ىف اعؤتسا ف نيتانمل ماهل ازييئجامل اريل اطل الجال بنل اذه ىلا َنيلئاشل
 مه ضرآلاَنلخاَم اَدامهِف هتردقرشان موزل نع ةياكامركوا اًموطاسهنم عانت ]رم انهن اناء انهن وككزع ةيانك

 هل م | كنلناكتل اواو ءوخ دهرضرا بقا ايتئاونمض اهلحد َكلوَتِجيْالاَل اما ايتلا قاخدعب اهبحد من دوج دم

 حيي وطالع املا ةرظرظف باؤنلإ عملا نارةسازماظفحت اهب دهان عم مياس
 8 ةلئانعتي اطقم لمذ ةراما ل دبسناايمسم الم ل اما ايار
 ميد داع امعاَو ون ذكأبو اًمقسناكام هتان | ةىضم لقد مالكل ضر اهم موه درتتلل فاشم ى راقس

 تائولخلا فلما منتوهف كولا يمارخا ناك ن لعوب لاطابتد قدامى هن
 مالوم لايلا:جلاثهيطع نيت نعدئاذنبة عمن ينحل از قدح ازعتع كك اهاَلَسأَ
 كلامة اطفي اًدحادجا نإ إم كيعادق ةلمسمْنَعك اشم انفع باي ل امن مهئائلع مماتل الها نملحر
 كنائس لَه م مكوباذل لاف حالا غسل الاى امش مهفم فض ]كل اًهفرسانل يمن انصا هشلث اهنع
 [لاطغ وزن ميشيل ترانل !هنمفعتل اةكردئلا) اثهئلاسْن ضس نافهاولخامل ورع كلشسا اف لاف
 اهلوق َكلذوءزءإ َن اكد حالو ارز حَن اكو ئيشاكو ناك اطتدسا نا كبخااًيشاول اها ل يلج جوبا

 نكازلتل [رموَتلا هملخنقلخام لَاَناجَوْإَو نول |)بفؤل الان اكد نون فص ةرعلايو تبون اطبس هناضشس
 ْ ع ا هرم ونال ذا ناك ه تكل وهم َلَعَس وهرلمل ٌحوسَم واذا هللا لزنملو ارا عاطقنامل

 ثثءاملرمجترلاولخَر هيلاف ضباب ءانلل ل بجي ءءامل امل از كب جزم هثم ءائشالاولخ ىلا ءاًاوُصَو
 اًمهِياضدادب 200 :آشامددقلّمرمز ءامل مدا وحلا نتميز انضعَسف هن لع جيلا طلاس |

 ثققشف ءامل انسداد امد اَولخ مث ءامل | توف اهمضوفاه اوط مث روس الو طوب الو دعو تفداك عدص اهفرنيل هنن

 اهْضرْيلَذَس ةْفاص» اس ناختل الذ نول دوش ناش ءانش امد دقلَع ناخد ءامل انمراث وحامل نتمراثلا ْ

 عال رحال اكل اهصخترخ او اهل شطغاَو اهبوضاهكمَمْراهانس ميلا لوق كلذ بتفنالد عيص

 أ ضّرال اكد زعرلوقَك لذ فرالال بق ءاتل |مضرف نشمي لسن م ضرالا نوداهعضوف اهاوط م ب امتحاكو

 ْ خالط داونجلا ناكني لان طا افضل ندافع لني هبا

 أ تحادنسأل اكتر ضرلا را لوا متدانناكدط الوقناف كت رضنتس ارح ايزو ال اطضمنل اذن
 ٠ | | دلعنتلئادهشاو افلا ل اف تا ثابنيرضالاورطلاب ايتلائضاقباذ لك ياهنف بو قلخا امته [ولض الغ
 | |١ ين اك تام ئه اول نام دهم جول دنهل اذا ياتو اً ةرائلءايعا (س[ بن مملع َكدلع نا ءآيبالا
 ”” | ...| باء انِلَمد وصلا ةضافابءاّتشالااهنيؤاخولا:دام املا هنمءابشالاقلضنذلاءاذابداشا لهن هنائبتأياك
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 1 ا مم اْيجِإَعةمَلَتَس حولا اذه نيف هلع وصلا دراوت
 ملوفيلاؤسو هملعغلبمو ل اخرم ءاماطن اكاكر الان دَولخارل اغنيولخام لّواْرَعا خم اًمالياشلانالمالجالا

 قاالالاع ضبان ةراغا لاك كا انإن انامل اان: "نانازئاكبترض

 | طقراخالةد 10 واا وحرص ايياسز ع قا م ارت ناتو 5 ساكو

 | انهار يلف هتروص نود ةتَداموُم نازح هْنسّواخي نال» انبات وبينا وسوم

 اعبكائرطلا انهن قاخيتالالوض لش انهفاهنبب ال هطسونمعانعل ناس جلو ادابتخا رجول
 | نمتع |ك اتت ع ةمنرالابزذت غرامك يدنتذ لولا انكوزالاهنس قلي نال يذل ادام
 أ هن اكون اكدئنزكن اكمال ايلف عحو مال لاثلاثةيضزعالعل از اجي اعكخر اورج عالعل لزعداوسل انعدم ا
 "م احن اخد ارم وحن معفتداف ثديغراشلاماادأن اضاف ءانل انام هاما ان لع

 ْ انآ جيرانلاذدربكالا اهلل ادنحانا ءامل ال اًمنجيرل اةلاكلَو 2 *امدانرلا انمضرال اَولْخَدْناْمَّنلا

 00 نيب ركل اعدنج كاتو لاه اجدانربكال ا هطادنج ادا اًوربكالا لادنج
 ظ اكن والا نولخلا إذن ئفخحماكئرالَتلإإَمَنداّصلارَعلَرال | ءزم |ّرم ةرخال لماؤنال اذوضماك عومي

 كوالا عدنل اسلاك مالتِنِلَعَسار بع ف انعبلغت نناب زم اص نِلبِجَْعداوتل اعد ارعَد 0
 دهف نذر إعلام ْمبَءلعءاملان نلقءال لل نقش اة ثوحن انكلت ثوجإعوم ل اى ئشوا

 دتعن اهم لامن ىؤل ابو! إض كو ىرتلإ لل اثروثل اىثورله كلةرل مارون نلَعل انو مصلاؤشوا

 دارتل ازعدجا زعزع أك اهلها مناكم ايلات ادووم -تنحاانه ىف 5-3 ءابلعل لج كلذ

 ةعاطل |ًولحَورانل العن المهني ولخشش تال الل لنج لارعونتسل ل مالس نعال نؤمن

 قلن ول لف ةواولحَو ءائتلاةضرالا واخ ورعنل الخ اولخ ضخ )ف ةمحرل اولخو هضم اولْعنالم
 دالائةماطلنهذتلخان نجا نان ابق ةتج تاغ تيب ةملا بتر اختلال
 فلولا هلثمَوكوتيلل وق مقمالف لوم كرت ةضعلامال الو ضمعاطل ان ال ةبضعل اع اَطلاَو ةمضعل ارم

 صان يقلع باك ءانقمحاكمدعل اهلا ناطحات ا ءبضنملا تاس تل اء بضنل قطة ةيلض
 دالخل ذل انتسالوزكرلا اب درب امئاطبحلا نال بطلاب طي طعزكرملا مددت هضوسل اوتاًاذ ءائتل | لجصرال واخ ةيلن
 دوةداغسا الفرشلا ل كمثلا يت اًماء اج نكي ناهنأرماع ةوحامدعذولاَنالْمْتْولِإَعَدو حم اةيلِضاما

 4 نائسنبطادكعنع هذع كك اوين نوكيناهنائزماغرونلا مدع يللا َنالخ ةملظل اسوا ةَلقاخاو ايما
 قاجريشالاة د حالاف جرم )| ولان ناك دحالا مور خم الخ امنهللا تالت متلي شاسع

 ىاهملاهتلوقَكل دسم !مي انام قلتي | متو ءاعبرال م رد هوو هدو مو نيصرأإلا

 ل امل ككدلنل زكر امته هتنتاتا جال الهنا تل أب د مانا ةمسىامهنب ام عضال او ثوعتلا
 |مابالا ذ ول اكمل اناومتلا نود عال الان اذكر وه ازعا مايالازبانتط اسمان هايل َض ةزباثل اءايالاق

 قلل القتل الخ كلذ زميل صوف ام ندا نضال نتا ن اوهتلاوْطاَماةزبائتلا

 كلنلاَولْخَش اَناَنالْذَوةددمهِضثامَدال او اسس نام زل اولخرامل الما ضُعمل 5 5ع عع اهّنم

 ثتالاذش ضو امآَكز وكل !ذ نوك نإ! مرهتلا ةزوكلا ءابكرال نير هظالو وبل نك انيعيفلةولذعسلطالا 1

 ضعت ْرعاهْضِسْرم ص ورفل الث هب نءاعرصنمخل ! اذهل ]عج كلغل انلَذَهيلَع ضن ق قوة ور شعأ
 | ةدحاو ةرودراذ دق كلل ناراص ىرخا ةّرم هيل اداطوتح جرب امن اهندعام هنع تاغانلن اهف تعج ام الم



 ؟موةب عتب ل اذانفرضرالا لراجج فخ رم هرظن ىف ل ملط سمن اشار !كوكرل لخ كلذ دوم اموب دوت الث ريض |
 | عوج ل ذاتي انهت كيكلانللذ ملطن املا ةلظ فل اذان اان شال رتض ترج هم باخ نامل !كركلا كلذ
 | دوو انادتاثانضا ند كلذ ناك هنعمل دور الة اكرهتلاَمويلادراهتلاَلبللاَنافراَكالَللا |
 | ده أكد افرالا نط يفرض زرمؤتيمازم ةرابع نانتلاننامّتلاَو كقول زيطالكلقل اكل نيموُمامتا|

 رخإّهمادعر الا ًمءاخامل امن شوا انمآّسومل اوم ”نا] جوتلالاثل رنا لَعْس دف رَمنسالازع
 أ ار هط طايل ف ريال ولت لش فش نلف: ثرحذ عزلها اائبل ولغات انتل ةانلذد هدب

 اظالانلذه اهل انب ديمتن ازماًداثدا اهرهظ:م اهنثانن ايا باهي ؤش ادم اك كيزجيضرالا نا كل ذن |

 لا اب زف اهمطتن دينحل اوان لفي اق ان اوك لاطلسساك ل سعت ضر الإ لم بزل ابيات مث نيرطتساو

 ثيززراثلا تامث دب” حنا لف دي'دم انب اذاخراثل ا ئاخ بجيش الل اهيل اريح ديننا تان كلذ
 | عرارا و لس قثى ال اةدرخذ رن ءامل انا كن هاط افطاف ءان النني ئش ىتاك اهوُسْرخَد ثهْسَو
 ادلاةراهلا بذا ثخراو ثفصخغت زف جيرل اناث ءانل ال نيه ينحت عمق ىف اد ثراث هجاوم انك
 | لاف طن اننالا نام عزل كنف اهريغ جزل انمهيرتتسج انت او لاح اوان نادال البو اسْوبَتئا
 ْ تاحعاذ اه رضتال لادن هلال اطغ هنن هر نول تا نانالا نه هرهقف ثول ال هل [ًولخ وقوم اش رم
 احلا ذن تحل اد ضنل الشراح اءاضيال ام ف اختو لج فادماتاينجاال داش ال هاو ةتجيا لآ نيِقيرفل انبي
 قانؤنز تايب رف باني ذئامانههبشااندالَتلا هَبلَعْشادضْوبالذَم ةئيطخمابلغت ةمدشلا
 وميئااهغَراصَوَتعَداهَميْرَع ةياكدناكاهتل سرا اهل ابذانغر او ثَدَنْش لئفصعو عنتر اوك اش قلما

 | لترملاوئلمشإ]تيؤتل انهو كب اذ فان جيرازج ا اهلزعونتسل ضلت فدى ذؤب نيكو درب اًورطل
 ا ةنهلو عزف هنوف سور ظنت ثول انوه ةةيالغآابل اًمفىذ انين شبك# هناكثؤمل اى ود ل اهَدتئا

 ةمنماوث هر نادل سعر لوض كلف ثؤومالب دولخراذل | يك ثومالب دولخ ةنحي هكا يل ان ثراث اوم ْ

 | ةدبالا ةوجلاوحن ا هريسة مجذيو ول لص زمشلا دسَو مالت مان ديوب نأ, هتان اهَدرعال | وضقذا
 نافمجزم منكم لشي َناكانب ن وزي لي امتاَو :دحارضشكن وتبنل اودع الك ث وبال نم نود ثوم ايي نا هلظ
 لامير عش لا ةيتدالا ولاا. ادانا نؤيد ال ف هضنان اب أملي نادرا ظ

 ثتاجلا فمات شادبع ين انوبن لاني نيني انمداخ نلمح زعم كاي
 | هلا علاش ]وتل ةاقرطعل |نهنمعبدَب ثناكو رت انَو آول اوبس ]صول ءآند ئلا:لوحم ةداظعل لبني ذ

 تضالوو_حاد يسب اذا ل افهلنا لو اب بيطا كجيربك نوُبب كل اناني ثباظانتتتا اذا لام مدْنعَرعَوْلَسَو ظ

 ( تالا جل امخالاكتهللا ةظعزع كا شمات ما وب نيؤنب لينا انه الونسو اي كل افضل امل باتا ةئاذ
 ,اهلونو اهف نين ان اهدى الق ىف ةاملم ةئامك اوتو ادع اهيل مِمَالا ءذط نا لا مكلف رع كثدح اس
 ضرالارمو ٍثاوْمعْبَسْناخ ةبالاءذطالنكةساشل 1 امين حةثلاذل اً ةالف ىف ءاملم ةقلمئ انهت ادنع
 أ ذ انج ناحلائجْل َكيدلادّى ةاله1.ةاملم ةقلحت كيل ارهظطعَنهِلَعنم َدَنهِف نمبنيِضَرالاعبَتل اءْر هلم
 | عيشلاوق :الف ىف ةاقلم ةنلكة ضلع مو هزيزعك يلو عبتلااةموتلا السد بل اذ لاح قرغلا
 | ثوحلاوٍ ضلال اف عبتسن اتق ئالخ ىف افلم ةلمك طل || لَمْ مو هيف ثوحم اة اَوكييدلاو
 )فلا ىوحلاة رطل اول الوحم او عويس اكتر او عبتل ام الذ ف ءاقلم ةفامكبهاذل لعوحلا لا ظل لا اد
 مح اقزلادنعرتملاملصنامىتيل انت انوا عنب اسد ضّرالاف ابك ث اوت لف اول ةيالا نضال نق ءالع ذا
 ْ كانَ :الذ ىف ةزاكىلدال ا انتل ادع هَئلَمْنمو هيضزم#رشلاو ىنوملاراطل لل اكثوحناو تمل او كيترلاو |

 | انهقوف ول ادنم ايلَمْنسواهِفْ سجناء نان اهو ىف ةالخف ةنلهكاهقوهوتادنع اهفزم هلم اينلاءامتلاو
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 1 بس م عم ءاننع نوئكلاءانتع ينط |

 لفل اتيذلاءارهلادتعورل الابد فومكل اهل ادعبَشلا ءنيفودر ساهم ل ابجسم[ل انس لرعنو ةياللا ثطاالتو |

 نضالل م قذالف ىةنلك كلر ئر لارج لال ابد نؤنكلإر ب اودتلا”طوو ؟اي ةماعلا
 ءارطاجبلا لايجو نونكل اول ام عبسل اءنطوريلطمل [ مل اود امن هدؤب اك رال او ناو“ هس و ةيآلا |

 بجيجل ةياؤد ىو |[؟ ىوتساربءل ايما ةيالاهنمالتو قت اي دنت ردا مورا كارول مج |
 ا سرم وي عروس كور اع بلي بول !هيفراطتمكزللاءاوهاز |
 ءاسيالائ ثار اال اوزومرل نعش اذنه واهس س ىلا الفل امداتطاخاواهتوركملاةراما يامال ا

 [(05 1 يشك بعرس أ زبد ذام هاضف نم القري اكاد
 00 اك | لسحل خم لانو ئالم#ب دالعزترادارعداطسمازعتء اك بقلاَءذها
 اغني كة انطوكير غم ضاخ ناالا ةركَباِيمهْهَد هلال اثمالَسايلع مهب نطو ك اذن كاسح ل لات ١ ١

 نالفزل نذوب قلل ما مداولخن ود دي طنا فرط ىلا تاوجعيرل ون نوني ل: والفم ةيباكلدا |

 0 ب ا اكنالذد 0
 العال ؤلضاوذ ةبقنيئلئوةعَح اماؤساملاطت تاون ةق نطو ايلا ءايتلالاوظن |

 !هرؤن نونمتي ل امال هسكّيس هوو قاد ونرل اطهّتاف لاشل ]ول اعىلاةراشاتلتذ ناك( تاب , نيع :ةؤرط

 ةالادهنم نوعي اناني ةاارعةياخكن الت نال نيا اهنمامؤضانضبًضراخ ايد فورا 0 اللذزون |

 الوتحسرلا ملغ ايداطق مان اعدوجول اف نانيمدتالاءاكةزر ع تن وتل عنن مذ شريت اخالؤب لال نول |
 سيالاب فلا ايهنلكل نائمظح ناني دماْصَواصرباجداتط اج ندل اكلث ةل جسد ده سالو هبيائعرماذنت ١
 ةلمجْرش اولخوَنشيالراهنل اول للا توَعسل اوعس اول رست ]كف ل ل اظهار شتت لاف بال |يمامي ام ٌْ
 كنتالم ومال ةّضائمؤَنطان جاما كم لان غاهفهضن دهاثج تراثل ااهرسا اذا اثدومعإء ان امان اؤع
 و نورتي اضّالا نط. نيلكايض نكي منهمانج بالم حاذداب نول ديامتا نوفا اولشداذاد
 اسدنع ثدرو ياو دلك رانج فطسمل كحال ازيذراذل ارم اهلظريالرؤتل انانم داهضسربغالنءانماؤف ْ

 ونحو كام نيني اول هيج زكشتم لسع اكد ضال هذه حاوره الئ إعاطان لج دامو هاظ نَيزقعلا اهعرصخ |

 ىلا انباكذ نيمار اب كلذ انبي يرو لكى زناضرالا ذطدانجرِف مونلاؤ هضناهج نا. ننال رب ةزوص |

 نرسل رعد اس اب ثاجدنل اربإصم هللا همر اغصان ا نت ىووو لمآ نمناكن ضم دملاطالف نسل نب

 يهم ةن نب لكإعَو نيد وموال زعملابىزحالاو تومملانا يدع يتنن سضش تاثاث مالنا امياعلع

 ثاذللا عجن ههبحالس ةنل نالخب ةنا]كرلكت ةئل فل افلا كان دوما همن اند نرقامأ

 يقي انهن نازعشالجط ات انسان وضل تهز التاسيس |
 هيلا ةنهرشالا باتنة يوم ديس الل يلتؤلا

 ثِبب]أل ةيالولاو انهنم ةءاز

 شرة تاتش اساسا لا :نروتشت دال
 ساتان التلال هد قإْرَعهدانسابو نالنون الفتي ريس قا ا وانا

 انام نيل اًماخةنلظ نخل ملاكا ذ ةرتغخ نم انتلا عض ناكرغ جد جيقذ ضان بايع ال جاتا ا

 كارتون حل لّماغسو اق لنا امام ةنالاءدط نييلبد نبل مك كدةةؤلَست هتلر

 هاك اوَعمدانسابهداوتلاوةملظلاب نوصول |[ !ءامل اذه ضان اير وتلاب وصوم نانيرارئانلا

 ا أ



 “نيم نيشيراحذل ثزيمءاذو تالا

 0م ا

 1 ًارمثلابإ لامك ن ولسا لالا رمال امن اكلانعشو مديل اع اع هيَعَم لملاب ع

 1 ا 1 1 ا لانا طب دح ىلا اهنا افاذان اهنم جرت مودك لزغلف يملا ازجْمةريؤج ثم اهن جريل كاب نيّتستوا الث |
 7 | .ةأاجالام اطمن المال همجي ناعم ذنب ن اختم انتو ملطس عسوله يدنا ةدجاسلززلف

 ناس سات نمرشكو باذنلار وتلا لا'جماك مول ارسل إرم اءضّرال ا سو ناو عل اذنرم ل لعب |

 | نجني ,كثيلا ارم َدنجوة ب الك تت لسع اهو نل طاح لها دن عوتس ام جربلابديرا
 | ةياكومتلا نط عجن وكم هلخاذدد ازطل ا هغل اش نوكِسمطسو شررمل انانِطبَو مل ان ايلا ةريزججب

 ظ ةهنل!ةيدذدلا كرمال خو اهِلَعك بحول اهتاذل ااهتدابجوهو ب حارخ ذر مضاد اينال اوس حياَعأ
 تاقزخا ةراسٌد فدو ب لير اهؤربال اك[ لكن اناه لباةداهقياس ع ةياكن اكل اَءاهلةدوهملاةَنلاكلا

 ظ | انجن جلع داوم ىذل النعل ماك زع ةيانكواةكرحلا هبل امو نكح ا هئمام ةشلاث ةرابصبو برو بلط |
 ١ | نديللوزرلا كرك 5-2 ؛وةلوإماهمرجنلب لع كاموُم ىنذلا نال الاد آمسلل آهم اني مك شعو انوشس |

 ظ اهب ]ملل 15-35 كتكى دعاء كعَو ىوبساهل نالوقب انهتاكذ و اماه ايا اههلحزع ةبانكاهسسانهناتهد |

 "بف وس ظ لان اَررلا ل اطتل ان اماط دو بونعمو اطرح: قش نم هلع نمو ض زال نقر حال رالا ]هال اههجو نائولو |

 ا

 | | ولد افناذ لبكللاهتدابعٍف اهفوفاميل اال اباهجتوتءانتل لا اههجو نوكو كير 0010 اخ
 يووم ينم تورد يعد ع شما

 ظ و سوس جدلا
 إ ياام ننال اذن كج مالَتلاَِهدحِ لال ف لا قيمز عراونل لج انهزم ن انحْ لمنع هَسْرع

 |.( ينحت زءانط ئماقطاذط نماء :[ناوفصو دا اؤنز سل نانشا ال ثرضلارسةدارحقشا
 هركذ ل اطت شات الغشفل امل ارك اذه كامب تامر ارم ةرازع شنو! امي نضام نماًسابلاهسبلا تاما |

 هانهناسالاهيلا قابلا ةعبسهب ناخذ حا ضرماطءانض مابا وغم اوفصوراتلارون ءوضْرمرَملًولخ

 الفلا زماان اهبل ال مد خراثلا,ةبتضثل اةيعونلا ةروصلاهتش (نلا ل سمت [نمدربارمصل ادام ٌتْنض
 ظ هنوكراط د ؤن 3ث نمو ءاناوفصب اهتَدام وافراد وص ءافص نوّضو هنانرمانل ال اءاهند انسه بشو
 ةاهلافصل ءامئماسال اهبل لاف كج ءاثلاب ةرقلا ةّيعوتلا ةروُصلا هبشوعبتل كاهل ايراثل ادن فاغضا
 الد نائطلاب هتَدشنَعَورمشل مدافن هر: نالراثل اون ءوضب هتروُص ءافص نهبعو رمال ءانل مز تدار بش

 ا | دع ثزعلا خف لانل ب رطخ اذه ب ةروصلا بشمال دولا ةراا ملك درو ةمبام نامكلا ناي
 ١ ا ماعز ونزخن بن وركز عن انس شادن ع اوك اع هك هئارعإع أكلات :ةدياوسشادنعإملاو كل انونان |

 ال | كارلا لانو نيام سائل شا امددقولاثاؤنال ازمّتا لامر اهبل نع كو ضصدروتسمزب
 هولا | تالنلاإلمتملكتلا ذر دغر كوكل تمول اور اريل ار ايئاهيدر دف دقمش ا نادل اب ضرال او ايل يبست لخ '

 0 | هكا موي اءرمسلَهرمَشل ائيداؤ هوندا اذاَ'ك لل نوُريدممهنن للمثل انوع وبات مكلفا كم
 1 ,ربا ضمن نا لا طتظادار اداب ابونذ ثركاذاناهتايلد هول اهَمْىَاْْضااَهرِدَمَوْلا اهلزامذ كازنن |

 لانا انلن ان ككل مول اوصل اون اءراغ هّئلَع ىلا كلل ايزي ن اكلنا اب لجول انالمل ما

 ا«ولوتضس اونو طن لاك لفل ذ كجىتنل اولا كلذ يصل ار نصف سولف لاق راجع هولمز ن اكلمنلا|
 هل ملاذا كتادنع َكاْذَول اًهةيالاب هئلخ نونا امي ام طولا خر متل ار ط شيال طن نا ادار اذا

 ظ [كلملا وم «رعمل انللنل ادري نانالنل .لكول اناا للم اهيرجملااطدروااهيل نا هلا دارا اذ ال اهرَسل لمت كلذ

 يسييسسطويه دس ال3. ىسسمل سميع
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 |! عرص

 ضالادلكد
 ابزالابز اا . اكلمأ

 للى زا توك ثيدعنم

 الكابل مأ
 اود اند نوركام اعف ظ

 دعم الار ميبلاب اس لا
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 ًاطلالا د حارلا ف مركلا

 كهف لاين ابد
 او ءاورلار زف تريلا

 مسد ديس دري
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 مننا مهبل نيس نلع ل مثلث كل ل مرسل او لاق هدد ءامل ارم جلل ايجي هلال عجن
 ”أيب هيلاطجد الات املاوعزفانكياذكن اذ افانضيش نمار مال نبال اتاؤب بيانه زال
 هضن قلطموه ىنل ارشلا مول اوكلَِمئاكس اهقلَح ميدل ااؤنال لبالن ا ةلمج اع ثاوفالاّرس
 اهتمت ارءذتسسم طم ضياء ايتل اذ يضّرااب طم ل اكضصرال اوم قرت ارو ميآَد ههصن مونكي ماو

 ءانسهبَجيل تال ضّرالاءايتل ا نئيرَسلا تاكاَمادءآَز ماس ابلاهسبل وبات انينرحاذ َتإَكَيفالالوتانم ل
 نابل اقل انه ةرابع كلل اهئو اذ تساراب عملنا نزع ةدابل اد اهيضلكك لعرب تان ءامتلاذسىتااهفدع
 مكر اًيانلم هيموالاءايتللف مددعضوي مامدر ولذا اهتايناحدد نسال «نل اني ككاو

 وياما طر دجاس 5

 لع كل نكد اهلكىنجرتل انانكتادذم َكاْذَواْسل علوم هّيلاشا الكل انوكلاب هلك ثو جرس زخةياث

 اذه نيبةافاثمال هيلا انهو ضرالاو هأنتل اب اضي او عضال اب طرح أصل اويل اذ.هءوضرسلببى ارسلاب
 [لارخاذ نوكما[مام اذ ئهصلا دائما اهثد|ترحاذ ا الانا ذ مهب اح قلنا نبذل انوفا هل ومب ام نمو ثنا

 ةلوليجّسل انو خ ببسو اهنيوام لظلم هجوبرمقل اموح[لوليجرستتل انوسكب بس نا نولوشر ءهنال كلذو

 نول! ىلا تادشنل اف لاثكن انحال عّيجت كاذ مهب احوتو هنيواهنب طرح الامم ضرال | مرج
 هال هنيؤد دنع ءواَصل اددجا ل املا ءزفل امي امناو قف نوكلا اذه نيل سوك العفن نوكلا زم
 1 ايام امض عزفل لجو امتلك نيزماعل ادّبس كدا عقاؤل انوكلاّنا!كةدهاثيل افرلهييشورظنلاف هلثم

 ْ دعم كنس مافةعاشل اناياه شت ثاياوعَدلظل ادار ال ذالزل انلدكَوةءاشل اناا هبت ةياال ةؤاضلاو

 | هم ظونعإه تل اوسَرال هنو هيتلادجا لالا عزفلاتةباثالادةيّتلاب لامس املا عجل اواؤتدص اشم

 | تعاتمأإو هنمإعاوسوا لزالال البام لقب ناالازملكتل ار مدنا, خيال دمالكوننا وكم كلا نقلا ١
 هِلقادصناَعريد يده ادرس ءاممارنجْنَعدا فا حام نعت ع زيزم كك اهللِعو نزل ؤ

 نيركاور عش نمنصا ايو هيلا هنا ] داس وقرا ]عامنا هنا هسفن فرتس ا دال ]ب ىكذل انوحناتالاثمالتلا

 ةلزل نضر املا هلل ادازا اذان جرختهمحتّوهب كأر ل اهتدشلاَن انامل ذب ككمسوعصف هش اخذ خاف تف

 ضال ئلخلامتهلا َتاَسنِلَعَقدانصسل اناث كح ضئرال الزر برطضا هاز: اذ اذ ثوحئ ا نال ذ ىل انوحا كلذ ثعب

 هادا ذاناحابص نينا طضاف انف كدذرتفر لذ اوم اهبلا هلل اسف وع هتلمحل اظضاهيغ ثوحم مان

 ولا هام زيانمكلاتلا تل أي رت نال رينا تالا هل اضم للزنانلا
 ظ كل مئنانيملاذنارتلإلَع تداضلال اذ كو انم هنا هيل |غلبال ام انس ثيذحا اذه رتسو نرخ اللاب نرغلا

 دال كضاخن ك1 نزلا اذا كلملا .ل قف عاد زئاس لوط بج إمام كامموس اذان نائل الخرف هزواجد تلا

 انااا صقر تخبر بلءلمجلا هلت كمن كلمنا لافتا لاهفللافنا

 نضالز همن لموعد ْورَمْن ساما زع ببن بسم اهلزلا لادا ةننلملزازبنالَجورعش اَداااذاةرجا

 الاف لزلزلانعدنل ال لكل الَءش اصيل ازعاج مز ث عند اج نع و عنبه ادبعَو عل ينَشحلا

 ثلحنانيزفلا اذ َنالَسَومْل العم | صشالوسر لاف ل امرا |مملَعمئابا نعبلا
 لَعلَءَنداشلال اذ كي

 فهما اضالزلزين ا ىلامت هللا دارا اذان هسّولِفز سلب لعن البل نمد ل لكوضرالا جب ثوحم هال هتك اننا تا

 هشلاِلعش دعانا نإ ْئلس لابو هي ىلامت'كذارضرال انلطنالانل !ضرولور كغ ركن اهالاذ كري نا

 كافل لجوا اًضرا لؤلزين امش داذا اذان اككعضرالا قهرمبزكو ىلامتهش ات ال ام اهسس نمو ل اخ ةيال اضم ان لزازل ازع

 انضنللذ َناْكاذاف ناكل اناهلَمآِب ِكَفْىلاسن شل! لضرال انللن قع كلل انالذ لَدفل انانكد انك عكر ناكل

 |كناناضرالاوثاؤمتل انا يزماي دوج لوقو انما لجدرعش نرخ ثا ذا فونكلا ةؤلم صل اًمعضا

 أاتعداهتذابالانمالا لت عقتناءانتل نلمس اوف ملِحَن امنا دن, مدح :ءانهكس نا لان قلد |



 ةنلقراتخال امنا كلر موجول امنه نمن وكت لزازل اءهبتضل ف لا (ثل أب ٌءدقْؤس ]يؤلمك وتلا
 قطن لع كي نّيئنبلا نيم باك .انتبالءوجولا٠ذاهضببولااهنقم رتل الها عكدام عاج كتوم
 المالك لَم كاهن ,متا|1ىرتكةوزاؤمال اف لزالزلا ةرثكهبل 0 8

 لاوكص مذوب هنانش ا اوع*او ةمج ا موباواذ ربا وكب[ شاور هطواولستغ اومن ارنب اداشرالااوموصواهنعاولو خم

 | نريتن مرنم ام ناكسنبازعن انسب عئ مدائح اي اص زعت عن لع ع
 | هودي سوه سس يسر سايرس يا
 | تان نونا .دانساباًمس|للسل اف ءاذد ثان [ تل كاب كيل اهككووتبابال شالا غت انناكول
 اهيكوإلا#ل الزل ننال هنا انامل اوت اول اود, دّباه امدف ناكس هنيه رت (نلئاشل ضب ذا نال خام

 ةلزاز نال ةمالقلازلزاز نال اهم تاكام !داهل الز ضّرال انلزلذاذاملوقإ الامد اولوتب امال باك هللا

 نائنال ال امثو هنا وق ىف نانثال ابدإمل اوه ةْقل ل حاْسمال ةلمل الزل اكول هئاج اما كاماوانتلا

 شم أو اماجناث.قغئ الاون اثدال ااناذ شال هنع جاما كراس فدمرّيشت ذرب ن ]عاد اثالان
 رفجهال لال يجز انمي اشهر باف ئازدإازونبعنبازعقم يي اهفانض اك ابرلا
 نام هاثلانان ذكي رانا انماء ذل لاو ا

 قي اضل ذهنه. كوم كالماهن عنكم اسهم ءانيزماهب بدع حايرْمادون وجيش نال افنراثل نم

 دمالا يمامة كالا اهمأبخ لا اهبماهبش نازل ولالا دابانملاعوناَ
 | قاوم انلنتانادذث »لاذ ناك كت اذ تتكامل الفان مازن عد ]ككو ل اخبضنلا
 عايد انبددةرح افران هيف واسم اهباسات ل ثول ام هنود نومتسلاجنزل |ملاذت اورتن مَ

 باتل اوه انس هاج دَدَي نب اهريشنب كل قبغو غاولانحت حان ىلاطت هولا ءاصعئماهن شلي نشا
 :ككلذشاد دع امم حانر اهئ رمش ا نذاب هرطمض باسل اومن حاند هضرالا و وامتل انبي باعت دب اي اهنبورطلا
 | رمال بهي نا شادا ارااذاف اهبزيلكول انكتالاملا» انساه انتافرؤبنل اوابصل كب ونجا متن اعرال احتل امنا

 ميييس يميحسم دسم راطفمإ اند العطف لمعلا هسلعذلاناللا
 اهحاطبوضخم اتلازكرتا طم ماقف ما انْيِبلإإَعطمهذ بونجلاهمسائذل انال ملزما اًبونج ثني ن اه اداذااذاورجل

 !ءلِإَمطه ْبَسل همسات انللدؤماابَصل اسمي ناش ادارا اذ امش ادب ثيل اور اذ بونت اير وتمتفأ
 راادوبد ثني نادادازا اذا ايلا ذى اعتدت امري ث يح انضصلا اجيد نفت مح اجب برضى اقل ازكول الط مام
 َنمهطاٍِرب ِحرؤبَدلا ير نزف صلب بوضج الا نكرل | ]عماشف مامن لَعطهخد ودل همساعنلاناللا
 كهلان انساه مرذؤتلا نبل كول املا ميْررزومل ممن انا ماا ايار الارض
 ا || رعسصت ارو رلوقرس «دانورطانلاذ نالثخإ مارا صلاوّملإ ارسلوا حارس از اث دنا كي اهيزيلكولا

 ا ةمطفلا ااحا : ا عي يريم ليس رططترإل
 0 | اليشمتكوب نر زينل ادد اهتل اليل كعوتسا فرامل امل طمس من مهب ماسلا اهلب اعز عبهبام بٌوملاو بتل

 1 مطية مادكبوشلا ماد رقسرْمَب دوبلاوطور شل رسدوب اديئدشلاولموئهلازيئدشلارسرتلالّوال اباه
 | قتلو دسار ال يتلارخاؤ انبداذ ناك. اعود كة يدون ؤيرإَوعهوفَسَو مك عرتتساو انهما
 عانانضا ناو َرَوَدعَر ناذابائسرثت ولا وونعاهتاكءائتلاملامضتويودانلاون جر راضعال اواي فت ىلأي 1

 | ديككس ديب اذاؤضدناطس ال ناكر هناحدب هني عار ا ةلّئككير ذل اذه ذ بكت الاككلمل ل
 ابل الدو ار عذؤب خب فورس نع نانسْن ادع ْصولزتلارعدجا زعم |ككن وجو هّلاةؤش

 جانبا َنَءلاةلضةحت حائر نعباَذَش امين اس ءاش ناذ بازع يدمة



 دالذكو ل اك نعام مهو دعب مال ميلا ايو ءاناميتعاط تاكد هوعاطا طفاموق حربول هنانلل ذل ناز
 هتفل امانه ام هئحّربوهكوادت مث اضف ب انامل مهِلَعد دم َناكَتامدْمَب سامه حراما اًبيزحُو موقبزض

 جيداهنانمقعلا جتا اا لامها اوعوضنودياونما ان َكلذَو مميش مهملات نع ضو صف ةمحّو ع
 طق يراهم حوخاو بسلا نيضرالا نحس جزخ ده نابل زمانا انزال م ايش خلال باذن
 عةنإزغ لع كشف ل اذ تاما هعسراد قمم ءاهناوجزي نا نازخم مان مَع لسضغن احد اع موقرلعالا
 نعنع ماها انتر اول افنَكلذ نمملاهت هلال نحنا ريطخ ل امداع مْوَمِإَءاهساظينت رول اغتال اقم: لم اقنم

 هنعائلبقتساذ لش اهيل ىل ات هد اشعل ام كدالم دايت كفلخ زم كصييرف نم كلهن ناضاخن انا اساَْع
 مثودحب ن اكن موداخ موف ككلهاَو همن يرعا العن جز ل افهم ندا املج جحا اهل لات اهعضْوملا اه قرف

 لظنافو هي ةيدئالايس علاقات نيكس ازعدوبلامكتبونجلا عير منا سناء وداشل اناث كي
 فمع ثيهاذا سور اوَتاَعْش | َصوتبلاَن اكو كي اطهرتش نمش اب ذوعنف منعا اهنم ةمكح حايل إل اع

 كوي هنول هيل |عجرضرطمنم ةرطق ءايتل ازال حل جول افي اكن اك رفصاو ءاهجو رين ءاذوسوا هلو ا

 مثلا لَوطضلا عمد كل ال ماكن هع دذد كلي ناار رانش اهَتلَجِإةلاغم كيب ةمحرل رك اخ
 كائن انسب ان اخلط ع لاند جرا ادرريكتل ال6 مرتك لشن الو غمجو بلف ةديادش جد كيه ضيا
 ايمشنمَو انمرمش عدا ذوعنورل ئاسدا اًيرخواضرخ كلش اتئسهَلل ا ًولومف اهو اداذانانانعو اجد الا ايد

 جارلا اوبال او هَيلَعمشاْوَصُش السل اثد كي اطرعكمّنانريكَتلار كت اوصا اسفر اوادربكو ل ثلسرا

 || ثيرخام مال إل لاو كار كيل جيو ام أن فىلايلل الق مانألا لو ثاعاشم 1الو لاب اكو ةرومأم اهناف
 ديم ازعزج |ككد ام ءوق كلهاذ ةربالا تزجلشمؤ كيف اهئازْخإَعتعاهتافداط مزال لاكمال طق جيد

 اهنمل نراول بيدالا اهلل اياد مل اغت هيأت ا ل ان لس ااعش !دئع يل رع ائب نص /رضجنجوطس ول وكبر ازع

 نعد دعاذ اينرالاب ونجل ارقتانا كتل بنج اوهوضنالاوءايتل انبي ثراثالر فد اذ تما ئلم
 .٠ ا

 ليلي هباطصارسنتن عوتتلا |يسةيبانصل يقتلون ابل امتلكت ءامكللاب حنايا تل اكاؤسعم
 هبحال لقب مقدحاو الجر ايمو باي انجري ذا اجماع ادع يل مَمكنكل اى بدزعل نع

 دقات ومسوكلود لاث ثامر د: لهفراتل اهيلَعش ادعو اذدَبلَءرثكا نلف يزل اسهت نبا اردنا هللاو
 دارا اذافو امل انكرل اذه تع ةنوصس جترلانال اف جرل !ههتنيارسل اذن كج هَبلَعْس دبع فال انام

 كناثلذ ةيازلا مدي دن ودم ابصخانص ل ايفل اهثاماو بوف بونجا | مجرخا اًكيش اهنم جزين اىلاعتمثا

 تيللاءاطهل كلغ كرام در ]ملت دال ابل افي اء ذاب امك انش ىلا
 التلال ناكل رتل المشار بازمنتثالازعلعأك ب ابساورطلا فخم + 0

 دهع ب د ءامانط نال امه نكلانكلانينسْول ارم ان. ل ليقع هبي هني هسأر لني تحطم املّوارطملا ف موقي

 هنيلحر ءامِباس هب تن نى امتهشادادااذاف ثاثاوبملا قافداثيفي ءانم هينرمل انت ناز اظن ثدحي اننا مرش
 شل يعل نب انتلاو باتل لسان ابيّدلا اس ىلا يمسح وسلا ءانم سد انخانرطمض باهل لدا يف
 دابايعانكو نكن وكضٍمملَع قرطم انانثوانكعضوملا يئيلظنا مول اتاي وذ هسيذاكهنصطانا جر ىلا دش لوب

 ةرطناقل زلرئلو اهمضوم هعِض فحل ماْسَوالارطقث طق نلعب اههسأب ىذل اول الممر طننف كلاؤرغ
 نذواليرمهنم ءانم كرت هتاف مالت لع حو دهَعلَعن اذوطلا موب اًكاممالا عواعم نزور دولاعمد دعب اكارطمنر

 َنالَسولاوَدِلعسِإٍكَصْس ا لوس ل اة لاء تتازربع ل 1 ل امل اهراس ادبي[ يشد سو ل افددعالو 5
 ١ لل «وز أ يو 0 . ها 0 يقرا هال بس ريب 30 00 001107 كايركْى اد

 قولا ودول اسهم نورتى زل اذ هِئصاَيْسَمْ الكل ءاونصي وحدو اسِنَوَحرطِملِل ]عبار صْمل انتا 2
3 

 نانلالهل1االئرطل اىلا اود الل اؤمبلطسإلَصْس الور ل ام ل اك ثهدابعنمء الوم اهب يصسط [َيسَرسعن



 «:اطلل با
 ديس هبانعب انسو هر : لاسهنلاوهعاطتد ابزكو بسلا مظعسضلا, بابملا نأ كلذ وكيشا |

 اهل بن ماتجي كين ارخاؤ نقيل باكل عجريلف ثلا اذط داس ازيا علطي ن اولمبيا
 | ذل لاَ ةتئشل داش! كلذ دانز نود ميم انهت دم ةبتيكلانراشا الاديب ةداثالا

 95 . [5 رخال لدينا ثنا: ىف لماع كير اشكي لانا لونرل دهن
 0 ءوضالو لة لظ ف طف كتر .لاثتلالَعْس ادبع فاضية دنت تفجع ديت اني انم
 نتن مالتلِلَعنينولانمالاث لاف هضر ىنرمل دانيت [نتونيعنإ نم : كك را نرمدالا
 أ يور ان نضر اهني نلطنشاذا اذنه ومان باكر ان نوككن يل انا
 اهيا ءانتش طي ين مزال ني هنا اذا: نضال عرين زم يافا هي رنككالم

 يي موجع ب
 يم انااّسباَن أَو أي اكاككال3 اقراط ربل الاثر التل لع هنعرخ ايدَحْف دووانل بوصا
 لنه باتل مارطلاب معينادازاآذاىلاستو كراتلانالانهتارلشل اهَتِلَعْس ادَصْن ارَمَوض ايسكو
 كي هيدي راجتلان الان حلالا ام تال يزلزل اذشان باحج ال. ادي اذاعرثرمل انحتزم هللا

 ا تالا ثرح اة ىتذْلامضّولا اهعضع المهوال مايل التت ةرطق نع هعمل

 تعلن تال طا هن» 0 ل
 | كرب تام داب ايتو هيدا

 تغلشف رهن از: انتانراتل هَل حزنا نز بالا طقرطم لن امتد موق دكان ةرالا فز شم
 ْ عهد زكر نال كيذالوارطل ال (رعباتلا تالنت م كي مشل لع حن مون هش انعام الا
 يس تيس يم اوبال ام كيو هيلع
 علمتم ضومملا.ةو فن باتل ايوضت كلل اقرا كلش اف نب لال حاتخدك انف ثا كن لال كلذ يهكىاط

 | دلاوكاتالم نوس رنات اعور كفو مطوَس قل احن ل انبوصدعرلا ماتلاهتلَملاْثو كيرطللاهيليحورع
 | قداشلال كو هنفخّرمدككلل اوس نم دمر) اباء لوقب نادعرلانوصعسْنْلْ ترو يمرفصاد

 طوبول نمداكنا امل مويلااوفمه ال اًنغاكالم هِضّولَبلا ارانب اولاًمف نوعزملا نوع ب ازا اجرا شف رار لع

 ١ | غبت لبل عبس ندب ان انزين |ظتدديالمتا امان الع كال لاةتاتلالا هيب دعا

 دِكواْرعََلادواّرَعدإ كازع هيبة لهيرزع دما 5 اهنويصوزةناللا سيما
 رنه للا دنبلام نوطوطن يلم فلا نومبك هامل رسل بل لكل بلم ازككالان زمر كاولغربل لا راييكم
 هل هزجزاةثؤت ككل 1سم الع ]هولا ملا ضد ةيلط شاهر رتل اكروبزكق كلن
 | ل تتلانعوزانداثائنت ”[ات الاس وُصَح درو ]مل _- مد ةيخجا ةدنزلا ل ءزجوزهجأ ةشلل هزجو تح انج

 5 ثالثو وشب لو فدي ىلا وتشاد ىلا تاكو حاج فلا ئاتسلو جعل ةلبل لين جى او ةئادل اوهِيلَعْسا

 جياد ينعزول ةردع يؤم يكي ]فدا عتملا | بانل اذ ديز عب
 | كليئملسن طق ]كن مئلاعتاط الخف رتستن ف هنم جز :اطط ]كر تلاِلَْس هر مساره ةنبا غنا لاثزتلا|

 | انامل انتشال ,ةاً لَم شادع قاري نعل سد دز ننقل ادابذ نسب اطار نع أك
 اْخاِدَصَتارَعل علان قر َعاشول ازعو انننالا بهذا نافتخ ائتاخة رشم ذقنألا امج
 ٠ ا ءاؤلا3 ءاشازجو شمل احين هقنعَو ةمباشل لضوالاف ءالجراكبد هينا لا
 لجني النيل ولاده ابوسك حبس لات حاس يانج سعب غازيا

 1 هن وال ام كد م
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 قفخاصاذانوبيوتحتلوبزل اوصنال يذلا ْخ حانجو تشل اذ ا عانجل هبال ضرال أم هع ءالجدت شمل ١

 اكون ىلاطتت كلر انتا هلام شم شبكي ىزذل مطل هانم ناعجس لا ناضل م هينح انجب أ
 ل وك واَصِاَم دج لكن ائانمربطل اثره باعوُرو كي لؤهَت دام قرعن نم امد كى ىلحي |

 اكن نزيل تالاةو وماعاد طلال رعاة زرتس كيذا دونم ممل حاوي م .كلاشملا |

 اذانمدادل اول لاْعت هلاَنَر رتب مدار ةدولمطتدجافد م اهلل اغتّشاقزرتيدرولا ةروُس طرح اوو عابتلل |

 سلتا نعغبأو ةينامث ل ئموبملهقوم كب شرعت اهتَساْناُم ةناماوْ اص َدْيَملا بتاع

 ثلامل ام جارد نليجز مدي 1ع قعر عناندنا ]كج ميني انذاك يميل

 نم ايي نكي وكاد منكم لاظغ ءايتل |مانمائسطمَن كءاركتالل انساك لب نعم ”لَتالَعَس اياب

 ركتلملل نلت ذا: لوفي ئلات سادات الل انعن كيال تكل كورس اذ تع اذ ثعمم امب هيرخافر اطل انسان تلكالو ءايتل لما ْ

 نيا اها اب ىلاَسَمِلوَق َثساداك الذ كمال ل اشف دنع انامل اًمضردايطل لاَ خر نر نيلي! ال ١!و نبض ءدال اوي

 ىانملككل الصلاة نوتفاثل ا انم لغسل 5 يمال اطفالنا ضان

 موال دؤجتل ارك المل نر اوزككالل ريل نيب ىل لوتس ر اطل اناكل يجرح ةشلتلا أك ماظل وعتلا |
 لولَتلَم شادبَع ن]ءوُهوآنآءلخدذ لاث:ك6الد ازمومرميلَ, يش )نجومنا انف دعما /دلب ال انف
 كلذ ةيلخو ا اونما نيله يملوتن نسوا هيل [لمرعش لمدن ام ثيارادل اذذ امج اخ ةلثسملا ف افرح ان ا

 7 أب مَا ةوعتلارذا نرثي ناد مالا ةوعرل فارم كد لالَصلاَو من لان ميعم نوتناثملا ْ

 رهان مهد نال كال اياللخ ذيلخا حر ذل اكل نكاوس ايف راح ذيلخاذ مال ةوعَدلارق نملك! نعي

 الار ناعادع دهان ةداحم اكسال فانا .اناس تفقمأو با هيافومجنا |

 درعا نتصل نِداَصاَلاضاولخل امواج اَع اللعن س ل سان نعم ايد ْ
 ضْميْرَع حاج يْسَس جو دعْئ نصت كانتا دانت راذلوانسدوبتب تاير
 علولل متل ىذل افوبلانيرغصارمرجلاة وسل اررغسا اقلخ اطئْضاولخالاثلتناِلَعْشادِحِقاءانؤما |

 يتلا طوعب ةحاول يل اضل( أيل نيام بلايه اش هالو ذنوج ريرغسا
 لان اَكَءمادبَعَف اصول فارع ش زعاذتول انعنانذالا : كك افصل [ضوعبلاو رتل فذنل |

 نركز اهيؤع :تدلا |كو ياعم منبت ]كار ةطوانب نوينؤيذقبطع 2 ندانمط رقيطالث تافيلراتلا
 00 اكرمةَضْنلا ثم ّنْلا نداعبكن داعم ردات ال الالحاد بع اَرعضر حلالم |

 رفبجز نع ونالل اديصر عون دعب نلخ نعريعس نور عز ع فحتى نؤمن ع ]هس عم نعل كك انماالخألا |

 رلشلا لوم هدانع فم وانكا رسال اسيد نوني اس نئمايماًداع نكد كل اعتق تالاف مالت |
 الاوثإءنوعبالد ]زلم هدابع مهتما اكاذر انلارتبهبالو نوددعياركانمنيءالمدابعىلاعت هللَ

 تتلف نبع ةيبلازعت تملا اك" وصلا فتم ءوناعا هيمان ابها
 الميلان انولوقيرماثل ءاذغل اَءلل تلمج مالك هيلع ط ادكع يال تلت لات هبايس نيني ادع عطانا نب ظ

 اهي اكل اش اوف ىنن لم رتحال نكت اد ننام هركضب ىش 2 ىل اح ذو ب طيرك تس اكن اخ: بج هو اهنضرظبل ]+ ْ

 عقتيال ل يظر كد ديال هرثكاؤ نى قف نورطننكلأ ل اثم كني دمر يإل نولوعب كر ل افضاهفرطتل اومتشات
 وةريمزلانوركعر دال امها دال كن ةقيقدزسمزلاىرتشل ينو كى دال لانج ؛رعلاءل الي لع اجت دب

 اناني ردس نم. ةققدئمةل لاية يءركى داتا نالت ةمفد رمل

 هجاممملا |[ ءىنمدحأ: لكن امن اناطقوخ زم همم م هلاك هقيقد نم ظوفحلامنولل اوبيَو ننيكتل 0 | 1
 كلام لوَع هَبلَمم دو تلاد اذار انحانط نعت ادع: لانر منح ادع ادكع كس ةقضد نوعبسرد انو واس /

 0 يي 00000002 ا ا 0979_103ت767:/تتنتربوصر<دلشششْللاالتلللاللاللل



 ايران ناك لاف هَناءاو تالي لكل ايوقس نير ن عود انساب مونهملا جرف باك ىسواط نيلعوز ناي

 1 | ينيج تاكا اناا ذر انتل رمت اموعلا نا نولوشب موف لاا سادعوا لالا ماسية نهي امسا

 0 حلا | أ رجعي وفل ءانلع اهه]س انهيلوركمنل]زعش امانا انامل نو زساططر نون نعش بدها
 -- 2 ١ رسيدعازمزمترادكهزبردؤيزم بال اج علا عامَْحدُع ل َعَو دا زعةدعلا اك انعرهمو
 ا 59 | رمسالزاءلاب أخ انين لا وتلا كريو فكر خلاق اسوا فاما ءاشم نيك ال ماض نموبل

 | تس. تر 7 اا | اهراشرمال 'ناكنثل ل اف لاه اهنردافىس انت قونط ئنخاف لافركدنم كلشلا نانود فيكل ان تم مولا

 ا _- , | هيماالئثش اءانف كقلاثةلشلا ةيمدلإ مايوبروْذَن نزربال نوفا ىلا رشعن تاس ل انام لوقت

 2 2-0 07 3 امنع نشوان كتلة جنن كلك وكت باع اع امعا

 يي 5 ون د ازجزلا ارم مر اركم ل ام م ع انين ًةرعساب نت طفس ان هه اغسل انف ئكنب ساذل [ًرم اح انعم
 ا جي :ج  افدَصل افانط فعا ان كفل ان اهثوض ير شمتل ارم ءازجتريشل اوك ل اذملاطن هلا آلا هماسبال شانه كي لا
 ع ١ ١: هبحاصل انط بمحيدرفلتلاب هبحاشلا لف سب سا انف ىف كس اح انض ذ نيل نركملا لاب اضل مث

 ب < 3 حاتم لْضاناثق دلالات لذراعاانهشادال لطفل ارو ا'ساكنبانرمالا املا مزه ناين ممل ا
 | 0+ كتير مح >> جف باك ذ سوا نإ ءاذر ىذلا ناني لاني دع ف ال ملظكؤاغ دبلوم مالا ني اسال كلم
 اآ د .ةيزاالل ا لالاثج اانمجاه ماطاذ لين اهيل )ا انف لاف غتالذ ل انما ءاّيش!ل ل ام تاما لَ قداشل عمها
 6 00 | 1 | هللا ىرزاالل افي تبان اان ائزلاواطس الا ننال بالكل لجام طاذاجللر شا اخلا
 . - | نار لطْرَع اًءَجهَسنَعَ: َذملاَة بالخل انبة لسعد كك ىداننال كلو لة دسرانل هيَ داش

 كا سل اسّشاَن ارت لامن كرّوحا ,مملازعر تا العشار كءانانل امل ثني قمزع نازل ةطعنيقلع نع

 7 0 ا ظنا اطال هام دق دن انكي تخ م وحيل !هياعفوتل امال خان ل صر ةروصةيضرتالا ل لقرتشلا

 ند عز , بئرتنل املارظن !ل اه علالم هن هنا نط وح سلف دنهل از ماجر دس دخاو اضل انوه نءائردا امركم اف ءازا ان

 دلو 8 .:رااج نفلا ككل انهزم ان هلماهملع ثددنة نانف ةقهش هشام فشلا نانا ديل لاح نالاظوُم
 53 2 م. حو دشنهلاب تلم بملاز عيال يدان لاف و نقنس لان العش دع لازم نضاملنج
 زم 1 0 3 ا لا ةدانساب نحا اذطانيودد تدم ااذهل طن دهب مونهل جف باك هللا حبتان بالا (كأيهعب

1 

 1 0 يوب جب ءوتغل انركذ ل امس لَم ئادكع ينزع هلابك موبع لا نم
 9 ١ 0 و متلي اوت الدادهإمولم دويل نان يضل اًمامَْسْونَدَحَي لاق بّملاهث يلم

 1 2 7 5 يسع هند جيتس بادن هيج هيب هبا
 0 1 عنو موسم اس فاكتلا رص 0

 1 جيعس ينام ل 0 ١ ١ 0 الا تالا دنع جدجج هي سريع ييسر دم

75 

 [ال“ ىللل) نيل" | 0لولاطمقَمْشِاَوَسْمالوثتنانولؤتب ةتاشل وقعت دحوم اهيكرغم ناموا احلا ملا ا
 1 "ىلإ رنإ (ةكطر منكرا نيمو وكساف مولا اوركذ اًذاواٌوكسانردفلااوزكءاذاواوكتان ل اضااوركد اذا
 هر “ا أكيمانط لالالا ل لاف اهبنينداطاوناكمضانابةيتعل نووي اهي دال مولا
 ْ ١ / زلال | لات كرات هش ااًهحدم سلا تاالولو موتا حرم لمْلاعَو كرانيش نومطم هدائساو فض
 ري ا | ني َكلذكَرهَّيلَعْط اناولَسْرت اطلْصررقجف ىلانت طال اه دقو اهب نيم اطاون اكرم مَنِ ءآيننال او

 44 7 40 1 م0 ون ُمَمَسَلا لامن معلا يطمح اشاد طا
 ا



4 1 
 ن1“ : لال

 - , 5 1١

 رو ) 1 أ :
 5 0 "ب . : 7

 ات تال طار
 الفايبر مقالق لانس موج اذان له العا ناكباتلر ديس لاثامواهف رنا ولا اسبلا 5
 اتجه ئانللا فيوم ثاثتملان لوقت ناغزانلادعضوتى لونغ نونلعتول مشل اوم وخل اعتاو عما

 وءايدنالا ادوُصَوم ويلعن رشا نوكباط ناقل العد َسولجْعش /سامداهتل وللا هظي ىلا ثاراشبقستو
 0 اننوكدناموزلملا اذه فمنزحد نود نهم اق ثامالَعَوىلاعت شال اننئنلا ءانننال اْدوَو ءانضوالا

 | ماعلا انط طغت هيماومل تنفيد كلَ نّومشيال يرد انا ماوعل هج ادع «.كمطنال ملا اذهجوسومائ ك لعاب

 دائازإفلاةاجزم رتل ل مؤ عاملع د نق نسل ةإلَعش ان اولَص تسول مارك اال عسر فو ل لج مرحملا جداد

 | ديلبات ناحل اركغلال كن يعاب كلل ادع كيب ةيالاداهتل البل ناانخا ىف تاالل ايو ايادب

 هجاطلا) دص زا علاطلا ارا اداه بهذاماو ثيل عل اطل انامل ل انظناذانتبئ يرانا اذهب

 ناويه ةركح ناك عضال يلق دزبال غنكتال كلذق (ك ألعب كبكترحال رت يي عت لافت
 انظوم الباتل ل ئئالالادانغل امل اثكآل اذ ىدؤب اهعيفد لت رمل نال عوق وربة رمال سان ريال

 وينلالعمزعام هب امصاضغبل لارا ءاشلا هلْ ْْولامإٌرعن البل اخى ءاؤد املج هيلَعَواطوحتو ةناؤكلا مرح

 مشاعل اف مولا اعقنرط مك اوبعرفطنالل نائم يشخ ثقولا انه ىف سن |نتموإلما انرل ل اخ جاوخم املا

 كتي موَلا هب َفاحاعينداسس نى اّسل اطوختو مولا هلع فرعص اه اممْيمَولا ةعاشل ا ىلع ذهن كنآ عنا
 كيلونن ال مايل ماعالَكلوق 2و هوركملا فد ثوم الضيف هللاب هناهتسال انَجوعساَكن إل لينكد اذهب

 أ لاقاتلإ لت لَعرما مضل نماعمفنل ا اهي لاله الملا هَّب دم ىنَلا تن انلعزب َكتالمتد نكد دج ا

 دانا رحاشلاكنم الاون ه اكل اولا ةناهكلاىلاوعدت اهتافرجتدارت ىف هب ى دنيانا مول اعتوركا ارسال اتا

 بيقعلارملاناورهتل الا ور خرتعإ تلاع لق هتاعورو هناضشش امسإءادوسراشلا رتاككاوزناكلاك

 دّصابانلاَس لافدلاخن ائِلْسْنَعةنطعْن كل ابن د اوت ازَعد باهل اك مرض ما ارَمهيلَعس اناولَص ل امه

 عافتنال اف يرملا انباذافُدداب كوك[ وراح كوكل نسوي !|بايىل ل انف نانوك امش دوبل ارحل ازعرشل اكلمه

 عاشال اذ زينرل لص َوحرهْسا ةثلث جرد لحز اح اجد خرم عنتر انلكك ل نكن ال !زيالذ عبترلاذ كلذ ولحن اغا

 خلا ادبو عافترال ا ةلحذاثب ٍفيرحلا لوا فيصل ارخا ذ نا ذ اف اتش كلل يملا ولن طولا ةلحز ىّتشو

 عاطترالا ذلحز ىتفيو طوبملا ذخر لوين حجدد خيرا طحن اردد ل حز عنترا اتلكت لنكن ال ازيالخ طولا
 نه عئترا ان طبم اكو اذه طهاذه عفترا اًملكو جبل ادّتشي كل ذل فَي ارخاوءانشلا ل واخ َتالذ دل حز واجن

 زعلان ئتاذهور_ةئلاتللذ لعل اهرامات اذن اكاذاكرهقلل الذ ؤلمضل اندراب مب فصلا ناكاذاف

 ةدووباو كنا عافتداب فتصل اذ ةدإحلا ثوادح ثنا اذط انبل (نل أيمب نيل ان تر دبعاناوململا
 مالت نب امناواًينخزحالل اواَّتلج ايس نوكأ دحا كلذ ذل خاس نرمالاالككن وكم ناز وحن اهضامْخحن اب امس

 هيلَعْفا دع نجاد ادع قرع اير ل عْن نحن هَسْرَعَمَدعلا أك ليبدو نخيل 8 ا

 مج وهو راج ءامززم تايد انا ةسسملا موج ارباس درا ءانن ملغ عياش اكانل لف ملغ لانتشا تال ةةالَلا ب 0 رحال 0

 نإللاطتووباَرلا ناار أيداهجدقزلاو انتل اني جقزبارمأب مان اَنْ خوطو يالا

 القاطو ف لسن ملاهي شلالمراشا شلبي هنملانتهئامل وا ايشواخان تشجبالك نا رسابلو 2
 ميلاد و نا طحالناثوض ةزال اانا ة نال ءأشنل|لَموصمسمهرظن نالَلَذَو لحن ةسئوحت نم نوما هارب ذا

 لجلال اظن وتلاذ لسن ىركد نعاس ل امنا لَع تدان نيمو جيف باك سامحت واظن ءاطم ىلا |

 1 سا ودك واسم ا
 مظالم لعن رفحا باشلا ونامل التلال لاف لام هباكى ىلاطت طاوكت ذل تاتل|ئااوطدرشلا| 200 7

 فعلم أو بالاول ءاهستلذ نضال انتل اف ءاضاحرشوضم بينا باتل يتلا ةرعاطما | ار
 سب سس سس سس | 0 *ا[

 2 جرم 9 رج يك <ع/ كلذ تك كت 0 1 0 ١ ا ايد ا

 د تي. 0 : د ت1 0
 0 كور حا 5 تت ع 7 3 نأ |



 | | مطاو ذاع الا دلودج ول سر لا نؤصر.احر سمان ويميل اهنا

 | كانا لادغ) 7 ”د ءوْمصَعْمْلل فخ ف وم -4 ناخب دعا |لارعْسبدتا ىزالا مدلارلوت هنمو

 انزفتلا# 191 مناع الانطلاق أكل نبال
 انعم يك ىسالان رس انتي كتان انتا ةلمج ينال ضال افلون إلا دبل الصحو انزل
 م اماندكك د :طئمل از ةمجيلا ثملاذ. حال نشل طش ادفع ازعل اشغناوطنؤلا

 | ىلا, ذاب ال اثكمز ومَن انحني طي وسْزَعةدملا |ككبلشلاذ هنكس ل قملا هلت الخاني دع
 | يهرمتع كك 1: ءنل ادمن ءان'ءوسطانرأثا ةلثثاألا» هنا اال مناي هنعل تن شاول

 ١ أ آلا "لحي سا لاص دسم فض هلانوكس: مليح انانلانم لانه ر«وزعن ب

 | عضوا ند افرنكألا بوكمواوزيو تبل ان لاول ها كلر تلانمنم سو غاضدمانلا
 | دما ناكل نينوي الع سل بانهم لان انساك زو رعت |اكلخاف
 / + هيرعد م درت قضم افيظنر ل > انهو هامل ران ينك ةبلع كح لصاتلا اذةعوإلا

 | نعةتنلا كك هليل ةتنراثلاب وقدام ةراحلا اصب ىدد لقد دف كماثاءانته ثم بمَقوحامونضَت
 | باكاللا ميلي هلفلا» :[بلَم محمل لامعا نكد معن حويل
 1 ١ عنتيل «رازلافةماحلالا رت ِلَعَس ادكعِاْرَع نكدّسعل اضن نيازعلهتزعةقملا |اكلسلا5
 | نيل عل الان عوسبعىازعتع (ك انههل اي هماهبا غلب ثحزذ انجاح اشو ماسلا الاء اذلكم
 أ !ننازيزا اهنا نونصربان كف ةلج ذيك نملوتبان لشن الهش ادب 3 4ل نواب اشلاداغزم نوم
 | دوهصنطعزعتم نص نعتمد نمشح ا كك د دلل ى وفاق ورمللددا ءاعطل | لطتوعأل ل اما عطل الط اهنم
 ا ىل اشغل ان لسا انلشلا بو ةماخ ا نا نوصي ٍك ئياثل انج دل ِظَعَسادسوبالاخل اة نإزحرع
 ناؤنلع اما ه موي و هوعشال نا ءرحاماوقدص لاغلاق« مّدلا منا نومعربن لذ كلذ ل نوم نيام ىلاد

 ا |” نكبر نين ىاهمدغ ل كثب شان[ناموهنوؤبوح موفور ايهمناد نعاس اثلتلا موه
 | ضال لق لد ل ننوه رمل زمول نيون ةؤرعلا عنيف وكل ريل عن نعم نبوقكب نع هكزع ةّدعلا

 ١ امالائغصرلاهءاصا فو نلراتلا ومب موءادش ن ال كمضرسح قاشرال ا مونرو مولع لوألا

  هوحارهمعز ح اصمم نع عزب ا:قهيزعتبج ]5 اهضحو هنا هنل هل عك لذ قا
 | الوم اسال متذ لاول عمخحا اخ لالا عم !وبىفايضعال ل اهِرْتِِلَع ادع يف زعراع

 || دشن موو م كلا ”تااقال انتل هلت دعو عإلازعدالارعدجارعَوع 39 هفنالاّنمولب

 مناع نادك ارعنم نقل دار عع رتل اهو هئانغأع أك" شمؤتىاجيخاو تضر
 ةئلثءاودلاونشث ءارل ملاذ لعشر شالور لام كيد اهضحاذ ٍملاَو ةماحئات طلاس را ءائول الام

 ًادوهج تاب او ماخاب اماؤدو ساخنا متل ءاذ هناي اهداء ام
 ليال ادج لات عر ايصال جبيل اهلا ءاوّدل اءآسل ادهن ةيهلا ريتملا لب وسل امال مآمَصلل

 اداحاؤؤ دع لا زمانا لاعتل مما لَمَش ادلع العر قتل اهبذ اين ععشتلا اكن يلبس
 | بههرح إم /'هنلصام لاف كلددسز جرم انبقلظ هبذا نب الام نيمو صامل :



 كلو فرع بلوط ومب بلعلاب لي مل انلجد قاسم ادبصلال كة طل نس ايل شع ازعالملا
 هّيلَبْول كلم فام نال ام ثامانت هنن سأبال ل اراثللاب ىوكتد مج ًط سان تلف ابالل اًنفاًرفص هبلعنخا
 ' انا مف بنجئائاذ كي ةشياعرل كاشف آَسو هل اوّيَعمإلَصْس الكسر كشانت اش ماسة ربل لاثذيبنلا
 دحاف ءاؤتل ايصيلل اووشلا طبلاوءالملا:[2دقصلا هل [لسرهصيدلؤماخ لام جيانا لبي نارها
 قناة ف مل طن ءاودل لريال هسلااع دبا كن لاةبؤتيكيضويزجناتلا كاش
 نيكس نري از عر ادع ندع اضف نان عقوكلا 3ع دا ]كب ريو طتمل امهلنفاتن دهب
 نمتجان نتحاول ل ان ىثمض كلذ كالا اموت | ىف افران ل9 اياادئعننكلل اد ابَّطل ان ةرمح
 لافاصز را امك الذ ثاحجب كاد لاف لس عز موا موةضمن مخل رمان اعداد ام ىلل مف هنءاعاف نكسض

 ولاد لوهاتلإا جوس ويستر انستا ينك ازعل ام نكمل هتتزعةنعلا كل سعةفعنا
 رجتائيش ةنطقف هن ماتين اوطق همر ظن مضخم لوكا وتلا ناكن اذ نهد سن امويشتف ةلظح قنان
 كد يول ننال افرط كيد ناكد هنمزكأ عضل تاك نافل ابن كانه ءاتا سم حالم ماني نيرضل نوف
 سالب حرج فذ مدل اوهفلا عجول لومي هنسمتسو لالا ناار ثارطق كلثوانيترلضة لل ؤكم ايلول ١

 اتيكسل غلو اهسأربغنم نيم ناهِلَلَيف ثرغصالق ةبطر ةلاقحذخأت فلق علال او نانا ١

 دخأ مايد س نا لذا هيلمنةراثل | لعاؤمس: ةضوجلاديةدش اضم رخو لعبت موفر اهي اجسلخض اهضوج © ١
 لضاقوتسنو|ةجاجز ف ةلطنحم اف الوحيد احا ناو خو غم طق و ههضهب كلدف هرقل تحا ا آكمنم هاشم |
  هباطصا طز مونؤم نة بدكانعقج كك ات ضان نادل يخت اكتعانلكمهناكسداغةلج فاد |

 ,يانيافماعطل غضما نادر ذا الخ نائسانمزعزتةوضئجوفماو مؤنس اعل 'نذخا لامدالا بل الز مهر ارع

ْ 

 كالا ىناس زا ةسوبااذط لامتوفمديا ان كاشف هيلعاس تدار نال اف ةعلاال نشيل مو مالا
 ايات ىل لاف ىل امن انصز عزبة ف جوف باسو مث سانت وسال! نان ازكم كلان امال ائغ دلع

 8 و متل اوكف ثعن عزز بوضوحو َن ألي داس كت ستحابن مقر مان

 دعانوموياذ رتل هيلو !اباني ال امداكو ىلا نعد ازعدتع كك داناالاث لكلا هبنيد ثان
 قعد كسو كل جوعف لاس اهي نككرن دعتل ا نع اناس لب رض لوفي همم هدب هاَنمَةَدْعُهَمَم
 لاففو ل امد ازعل احن احْن لضفلانعىراسنال 'ناثرزلازبنتحما جوزي ازعقوبلازعة تملا كك
 انطعنعتع كك عامباف زلال ةئاند عسل اكان سذ والو نب شال ش ارجع نانسى
 طيافل دب دمنا ىنتسازمل فرن لع لالا, ايا زلجد قرت قبح د نعرعن نين ابد طعن
 وتلا الح نكبر هسنع ةذعلا [كرهساوبلاحانذ نم ايش فيخيرفو هز ةلع هبصيرل ءاطلتل ادع مف هب لسخو
 :رءاملوقبوماكزل انمى دارا سدا هيلع السا نثر تاكل الل اهّيلَعَسادِبع لا ىلاهنوعنرب نهرو

 العادي اعلان .انمزتبضيلاربازودعناذعتع اكهمقماترلاهباسل اذان علب افهترعس والا |
 هسا نونوبن عع |كك لزم: هثبب انتا دونجْيمدنج راجل وسم لوس ل ثلا
 ديالا ذلعندسازءانرلاو عم[ َسشانوَ ل امل ام لشَِش ادع دبا اضرهداشساب دادي زعزع
 ءاهل ضان وح مكر ايلَعساطل مرسلا ذ ىئنل املا باط اذار وبلا وير تدب ىف رع مازجلا عيط هادف تع
 ليضاموا امك ميوكذحا ىاداذ اذ ِءاَدل انْ الف قَجس انا هيلَعش اظل دخلا ةىزل قمل !جاطاذاو



 هتاف ظفلخد لاه لمع زمدإت تلا جوبعرب نعت س ارث اذ لوضف ماكل الاثو ةبنامل معمل انندش |رصلخ
 اكددعم نه كل ليل |منفُرل او روفاكْلاَوإ سل اننلشل اءازجال امنه نعش [زبارل لاش هج تشن ومد للإع

 وياج يا د يس اعز وب فاكس ىلال ليل ام ام نيل جنم دارت ردح زهد
 راذ ندر ع نم ]كك ايمن هباطا امك او از روض اك ورل ربل اءاهلعكأ ل اشف فعض اطرعسب نائلجبم

 ١ نا طرا از ىف الاوان دك ةرايررعم اج زاكورافاب :
 | كلهم تاس تطوان نم تنزف اضلخ زم هب قزيؤ اذه لااثوُم انك دان نضام دزلا ادع ابان لاا اينم

 | كلاطنش اننا, مذيفادهب لضكنينل اف دؤوكرض يبل د جود ثازطق ةمتل اذ هنمرطتندلانهلبج لاما
 هح هاب اني لع ناكل حاط كطفل امان لاق هيساز/جول نراه ل املا هيساب كبخا كنس ناري ع ارعن كف

 باي زول ماكي نم ثارطغلا »اطول انا عم كسوهف ءوللظن هموت هبله هناع شاد موف ن مايرام ليثاؤعا
 ناداني لعلوم نمِلسْنَعهدانلا كنب نال ل !اسوب الوات ربل بانل انللذ نممنيزيمرحالا
 يا ا امبالا ءانجانإ لحال انككل افىذا هن دمد ولا
 | ءاد كرد هنل اذياحكشال انلطكتانلشم هن لطكب زج ن ادام ج ناب ىزطومصاوعبص ءزجو ى ابد
 | قع !كيتاضل انة دول رحال تل أب د دا نيوتحااد بلك نكت لغد دبلازممغؤمألا

 مفضل انمونرب تل إاَم هت ادكع ينال تال ىلا رضفلزب هع نجوجتسا ذب دم نت د الح نينار ادع نهيوطيعذ
 لاوملاسن ومَعرلَدكندرابلاءان اناا ذائبة سالإو تال لها احل لاط ةيحلاب نوبل أمل

 | كي مج 2| | ةطاقيانحزبازعدازتلازعدعازتدنع ع جيطو و عبير مح
 |2ح نو | ١ صك انلعنمقرلازعةدملا كك مائاةعئت !منتال لو اذن لش ادع المسال

 كا | نقع ومو يادوب عم جب هييسع
 نت 7< | ١ لسلتءااذا نكتب لع ىلا ن اركي ضر للوشلا نا شاد عونا ال اناناس نمط ول اوك ئجونديعزم١
 2 يجو | طاكعوكملا اطْزجونيعزب اعز اك كبر غزيل شفا الوقب نايت ادلاذ وم وضو اوعي هنج البف بؤ

 ا

 - | يعدلون اناا از است الطن لغزو ران عقب
 ا | ىلائراغامكمفنل اال ادنعَو ينل العريتساو ءامل ارضا ميكس اوس إ رمل كرا طزمتلعنب الل اف نزلا

 ضعبزتيز|منل يلعن نح ازعدح اع هنع اك موهسهر مودع وتلا مضارب ماهتلا خر أرب
 ,دإل” ان | | كييخاك اف كضن لاف نيتركسلكت كدازغملانيولاذالافت عجول دكا انوكتمل نانازسا
 | ال هن انلاندع نر زمانه اتالم ثادكعؤلا نعم اذان دالم ما زادكم نيت مب +

 ١ 0 اجمإ | ىحبيز رز عدجانعهذع كك هتازهلاض ولاَ :ةملا نيب هس اا دز زنجبك

 51 052 دل كوع دانزخو الز لاذ لل القش ادئحلزقلجد نما ما غمر زن حازيزب لازم زحل
 قل 5 3 1 دل فرجن اددقي ذا اغلا هبش امتثال ةدالاءنيباناطمال منا

 إ 0 0 | همدان يوضان هني مضض ةكس ضي ءانان خا امر كدحارحاذا ل امن مثولح ابدعي نا
 نول 24 | | هدازةناثلاةلبآلا ناكاذان هيشرمن» ءدَبهسمَوءاملااهلَع بح ةالغلابَناطاذان: ليد حاج تدم هيلا
 ل را أ دن علل منو نلكس ثالث ثيراطض ىرخا كس هدا ةثل دل ةمبل ناخذ اناًمصنو نير كس ثراطضرلا زك
 7 5 | نان كي اوبال كلذ ىف بانل ا اذه نمؤخار اخ ٌمَمعامل اعاون طماوبا نموكتل لر ارا اذه نمبر قي انعوضم

 0 دعاة رهشابسن دلوع لال للايتام زعزع نادم: اك زا نتطلع
 ما د ائتدّوءلنساذدغائرلدتاطعاؤ دخل امتدح هلكد تجب اذ نس أمالاهنا مشل

 14 7 7 و 006 لحن عريس ىلا رعد دب كلش دحىل ذا ناك اذه كيج نلف هلكد مب |
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 ١ 0 ممل يرفك ب فأل

 باع هيوم عمم وحى دان مث انهنيب حدأرب هال ف بونذ ءدسج لع بو نان ثيل نوكشددالاءاملابناهنس اءامو
 الاذاوداندنعاهلاثدجد ال اشف ءافدر كل نعرملل مدس ارقد الذ كلمج نلثع ق دى اقف تنم ةطا ايد الا
 لكل از كئّم اذا نال عشا نانيباف قهبف اولي ل ءاقنل بيبط ممر انيق نان نكت قاددانلاءاناد

 ملاكم ثالثف مريم الان, لالش ادبَعلاىلاضر دل اغنية نعنع ارعتع كك قيضفم
 تحل بانل ال وحال نثثعن عر كح نب ةبوعم نتن سحاب نعل أك لايساكنطبلابدندا تأ لاو
 ثلطأ| هلا ميال دبا دلاثسازعفناندبلاذ قران يفوفوالاءاؤد رن لوي شلالع
 نياشعلا نموا قجوشعل ادب مونلاَو ةعنةلماطل اك فزحر اهل الو هلل اَتلاهِلَهَءابلاَ لاف د صون

 اهومهنام |إعناسموملا مود ىجولاو :اماي م وبنوا مي ءايشالا موحدا ةمئدإ إمتلاك نزلا موج
 لمئات حيال ناو فرل اتض كبر اوم ابو (ند أرب مهجر عني مايَتلا مذد مراسي |لكراتكلا

 ليام لاندابتا لفضن ةلياشلاوداخال زمني ابنا انوا اول او مورلاذ راو ححاو دوال وَلا
 :اناقزرل عرج نينيعل ارحب ثندح لوا ءلواسل لوم لئاشل ا نوكم دقت حاوشل اف ل البا وهَودِحماْليمتد|
 هْيِلَع ل امو لو هوهنانمهجدْىَع ايان هوما نمءاَل اًءِلَعَمِداَصل اناثد هد ان نام !مسالاو همني لعو بوض |

 للاَلَصِوَتل اد العاقاو ىو عبتنل ا إلكالا كبعض نتلصضو رهن يخنم موجع ناهس اره ةشلراشلا
 اقيدمتلاثهنلاث كلذ كرو لامن كلستكأل امخاًينل ْنْرصَلاواووكذ تكف اشالوُسَواب ل اضل ارب
 هد اي هيفي همانم فاضل امطيشاَناناوليم ل اما سل لَعلدال انس ادانعمدز كي اي هنهذهبلاعجرف

 ب قولا بيريبركلولق ىف ناطل دركي علئ وعي كب ليتيالن اطشلاتاناوَسءدُر
 هامءاشل نابل ءائي نا يكااناف ءاشل الن طبي ذدلاتالاانخ طاننل ادبتموتلزعمنل سلاش اميل |. ل"

 كا سو ادرط ةموشم فاثغل !ةمور كلا لصْفداّصلالاثو بس

 الخلاوي تلاع امد يب ةمونل دلو ركايا نمل عولط ىل ريل اعولط ني انم تاز دال متيم اهتكداَبن لاا
 مالبقسمتلاعولط ىلإ غل !عولطر الئ مس يلع لزب ى وات اولا اكو سس نوآل ارفض تزرلا جي موش

 هللوت اش كانت ال اركي 0 ا
 ةذر نعمان امهندبامد مان نمت اعولط ىلا غل |عولط يبا مدان قارا مشتزككالل انام اَماسقلاوىلاعت

 ءرئااشن نللث ذ نوكتامتلسساخلاو ل [مالا كرب نانللذ فرس ]مل كمل متلرالَعو دال اصدحلا كو
 ا اذان نمو رحئيفرعي امال رايح قفوبال اماهفرعن عزك كرا قنوت
 +وئحاح اع اعاني اوال السان امدالخ نعم عم عنو رعب وحزا بيب امر وك مال

 كيسا حنا زول انيك |ماثافازصتلاعولط د سال خالل امتغاكح تاكاذاف فرض ال الع

 فارع خا عشام ف انينفيل ادع عريسا بعز ببي ملال هب ناكد ذه زصيالع
 هانانوحعضا نايم افلم اهم نكدا نادرا الكب هكدا فل [َصا حال اع مسا انامل اَسلل اه ماتَ

 أارخ ملاطب كرما ان كلاب ل ان ورك لت كاوكاو ثلا كل عزل
 ياذا هتانلب قرئ ير ايمي ا اذ عدن ذا اد ومنا دمرت اطر ل
 جن اح اهعْولظم ,اءايوق ناذاخن ناسّزلا كلاذرطذي َناكاهرغمئ عش -.ةئلااعلطت كل نيف سلال ئاشل اره نقد
 0 لنا هيا ذا نين وف ناقد هجران مالم هروهط

 علطم رنيه فلان ماني نمور غمو اناا مول انلذ خف اعلطي تحن م علان منامك رستنل نال هب
 كي هصولات دار اللوم يزعل اذه ى مولع عرئاونهنرنمتلا مط العلل ضيفنا ذذرفلا |

 ةدل اسال يللا نيمالوكا لاداذر كتي مديرنا ومال ةسخل انا هادبعو نيكس



 زك اددلز قرمتلا(نل مب هاذ موب اًبدبع حلاو ل امال رميكلا لاملابذوخاملاورل انام تل لرفع ن عن اذهل
 | الن, بدزه نيالا وا هؤلطءلبخملا|سلاف ةلج | ملي هلكء كت هيف نرعس دحوم ّيهداط هالو نمالحا)
 تدم و راذالازبولابئآمتانت مانل ادنعةراهملا طامتسا ةواَصل اباكذ ىضنو وتلا ع يلعن
 نازنلاخاز ءايؤددنمؤل طار لوتي همم نر َمهش دكر [نول اْن ماشمهزع ةئاشلا < ايوا
 هلاؤيلشإ] شالو نال تان نضدالخ نم هزمدحازمتم كك وبلا ءاطازمايدبسبكيزع
 نانمراجز دلت عفازعلانقف ن ازهر عازم نع كك ابؤتلا هيوسب نارقجم نهم امال ل ثوسااذا ناك
 لاق لاناشتلا وبلال ىرشللا مل ىلاطتشانوة فلام اَلَصسا لوول جت لاه لام الَتلايممَج
 هالزمن رلا) نرلشلا هلم ادع فائَعْملس لاني دمسنتةئلشلا |كك هايد اهيوشبف نول لعرتلا
 نمريوس وعن از هيبازتةؤبلانغد تملا أك مالا ثافضاكناطبتل انميات ارم ةداش هوجو
 دعو ضومنمانهجزع ةيذاكلاو رد الا اولا ك الاف كلم مالت !كَمَس ارح لال كلل ان فارع بسرد
 || هداك لوا لل اجو مام اًودعفلا ةجملاناظاشس ىف ةليل لوا اها, ل جل اذ انامل ال !ةيذاككا اما دص لاف

 نانلمغالاةدانم عنان َكلَراككالملا لولح َمَيرِللاَنْبئلشلادًساطاناذاطكداصلااَماَاهنيرْحالةةلاغ

 نمر |ككاهحانم طبت ضل هتاف ءركةقيقح ىلا نت طاكتبرلو اروي جلع مانو اي نوكمن الا شاءاش
 دهازع هنم مكمن المايوه نائل انيادانتد لوب تلاِليإَضحل اباه ل اثدالخ نمزج ىنبعزبا
 ناٌكتان هما رْضَب نال كشفرتساَْم ايْدَرل الوعي مالته اب ادعم ل انمهج ازين اعل اضف نب اع

 | نكرر اكَمْسِإِ]َسش الوِدِهَعلَعْنارَةإماّنامالَتلاَكَبرَحلاوب الاسف مال اش افضانت اكلم امور
 | دسذن متقب هلاذ طاشإ]جتوتل اهلل افالم ضقف ل اذا إل صم لوسو تانك دل اهب عنج
 ماثل اف ئارف ىرنا ةبيغاهحزاهنم ناطر رائعا[ جوتلاال انكم ضف اً اف اهجفذ َت اكد فَد ح اود َقأَ
 اللام تقف الانس ن ايو كحؤز مدقياهل ل اًضانوَرلا بلع دضقف لاو يلَعْس | جوت انة افرعكتادتاهننب عاج ناك
 ولالا اهلل امفايؤَرلاَئِلَع تحتفل, ث يقلظرمكتاره اهندب عذج نا اهمانم ىف ثازفة شل اماؤجذذ بات
 ىَدْلاصم كامكلملاءدنرا - ارخاج ع ناكال لاف ل اولد ]] جونل اًءالذ ْغلِض ل ام كجوز ثوم:

 هعداهكزعةدملا |كك ناكان ارتي المايدرلاَنالاؤتلإ بانت هيج رااح فوم ناز ىف نا

 اوتو ضرالا ثلث ربع اذان هلشمبمل اضرب ا هننلاطربسب وج اهح اص سأر لكضرال او وايتل نسبت تنمو ايد

 مهلتلاخن ةعئةدئازعتع اك اللا هش ةقلش نوي ناطللث قرات أينب لق معآلاكايثد
 | نسؤباعال اًنتال[وَرل ]سولو كلشإلَسْش السر ل ثلا رشِلَعَس ادع ياعسل ازَعةدرعب
 || دع بلاط نمتلاناك ياكل افغر تل العش ادعيلي دال نا ةينذا نازح هشلشلا كك ىنبلاكد تح زمالاخ
 اماّتلسأد كلنعاهنكلو هزف ثنشال كانط غولن الام | اند واما اونو اجزم انت ان ىدسج نو جو

 تنويم هنادل اذف كامج كف لاراتماَعر طر اهنماريت كذا انف َقَءانه ل ام ظن ستل ا ىأراتلف ثق

 ٍتَلاًنببكأةكولمّوزمةلخ او كلم كد اذجاوكئاباذ.نكيرنوئ نال ال انك اذا ال ان كلمواعلج تلا
 هبمدنإؤتسل الملا ناكى الغد نع هنع |كك كاف كب كلف وطي هْنا نحب الخد بوجرتر لاو
 ّْ مودك هْيَدْكرتا الا[ اَدوُهَو هؤ ءَسنبَو هْس دعب ءأطبو هواري ضراكا انين اني ام لاقءدج نود

 هدوم شاد يفازعظ خد لامة نم بالا ذكجيو زعير تحن هيبازع لع كلل
 هننيؤاملاءْدَس وانا اهيرلامل ان ان اهتاهراسناّيىل لامفةبِعامدر تار ك اف كاعُجرل كل طف هفنحوبا
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 هللالعو ال انشا ءانذ ! مين َكلحاخ ل انبي دع بضدعف كلم ازاومةلمائل لد اتي حر تا ضنحوبا

 نيكل اهي ساتلا انهيت ئهركؤ اد ادن كسب تافه مدن هفنحُوبا يخبل فنحاب اب هللاكشصا اكلي
 كمللاوقفدلاذغ كلج ل كاض ل تما ربلرفونساب تاون هيي اغ شل وزال لس
 ماعنف اب عّتضن نإ نباي لانا هلي أنامفمل كطفل امام لبا نمارتاِلَص كةلحمنل اي جوُهَرِدَع فلحتد هاو

 رميسالا يور اونو موينعت نين تاكا هئااوفرلسمنبا ل اثبللا ةوسكوشقل اذافاٌةندجاب|يثكلَم قرتمتد كلما اهب

 انهب نتف ىراذاهلخدا امد رف ىئالخ نرمإفوتجمانٌميداجل نرمذ لباب مرش امانا محلا ءالغ َناكال دخلا

 القابل اددكاو دج ابان عكر اناني قبو بانل اون ةيداجع اسددايغ شيلا اميل نخدم ا اهو ف ثسحاذ

 خقناعل اً ىلا مم ثاموشل اهاتظد ثيأدهشلا لوس نادل ل اقفل إل ش ادبس يلام ارامل ادا اسما
 كيلا اًيحالل ثاومالا ةمنانمو انما مرتان ءانمو اًحابص ثول اعقوىسّرماب ل امد برسخ ادق جال ا نوكي ن لضخ لش
 ئناؤلكنانتلإلَمش اداب انلئداإز و كئاثبْملدتكإئؤدّا امال امض نينحل اة كريصمساّنائاض فراخ

 ل لاف لسر اتِلَمَش دبع فال ان ال امىبَملا ادع نلممساركذع هللاءآّش نا هر زرنا يح رقع
 لقيت ءانوعمالحرو ارش ماحس ن اكورؤرعا عضُوم فز خوكلا ةنيادم نم جراح حل اكى اثم ىف يان السد

 هللا قتان هشيم ف لشد ل اًيتغايبز لحد تنال الممل ل اخ إو مايرف ءدصاشا اناكه فبل حول بشخ نسف

 المد نامل ثيضاغ لوس نباب تل خا هند مسرد طفتسااًملع ثيقوا دق َكتادهش ا ]ول ال اقع كن مك ئلخىزلا
 ماتلاَدَمْش دوبل اف يبع لااا يل ةانفءانل ب كركوباوكلم ا نانسهف, تلج زرع نتاج يجرم
 || كيلإ كائن ال ايهاناناك لا كوَص ةرملادَجمم هلا لوسد ناب مند اففان دعم هريوانألَ ب دج انصد
 رهيفل ا طضداداو كمن [نملازنامالا3 الاخ دل انتغاإ ]حب اًمصان ن اكول سال وسد نب او ففرخاف هّ”سوبو هب ثيمهات

 ازعةراذذ نعناخس نبازجولجازعديؤس وتل ازعهبازع نر ازضذدعلا | للا لزيت لن للولد
 ء[تكافممب لواط لمار سكآذاَوحِن ايجاكئ مهلا ندفع صير الات ل يجاد لمْو اكنياو ل ان تن لطم

 ٍكتاَصفاست كلذ زكف ثإعرشختلل ذل مضف ؛رينيل ةباطمعال | مخمور وحس اج اكن منع نوطقا قيس ذل الجو
 هنع [5 تلمّويخال انالذدَي كتاف لاف ةباطنل اذان ذ_نالعْن ساعتي تا ةبانسمل ًنلن ىغبتد
 هما ةنندلامل ايما ظن اال سرنا لورا دعب انهم اص فعن افحْنداطْن ع ظرزلازع
 أك ىوترنرا تلاه نادي لجلي يلا ذ ملتستن كالا تان رتاج ضل ليقف

 دبل ععْبَس هِناصْفق تاكم لاذ تان تل إلها ارسحح اهال لل اقم داخئ] ساي نع الع يدخن شا
 نه جزخ ثوب مامِوَيرْسَعةمْبَس كل يقبلها يلُجد جزجشل مذ و ثق دص نال اعرب اول انمتككف صنت | مقدذا

 ةلملاوثطاح دق عرمان ملحالا تاوضمدج تلعب نان اسوتوشع ةعنس كبرت ااّينوكلا مهب
 بوتتلازمدارتلازجوسصنبازمتع ا" وطلاء وللا كيلعمأو زبانجاباكف كاذذ
 ايقررباَلاَواهيوباهيدعيناطفاعب انما ئإ لبرج اهب نوكعل ايميانَعلتلالَعش ادع! انل شل لاي! شارف
 لش الورابلاضلاولمشإل ص الور امانا اسلم ادعوا ان ءانل ليوثن حوش اول ثزفص

 وسر لاقفوتغو لب ليج انللذ ىدعي ناز عامر لش كاف برجا هبوعيل ار شل يزال اوم اوءاقلالبببسا
 ةماهالو ةريطالو ىو د عال سولو هَيِلَعْس ]صحا لور لام م لّوال لعدم[ ض ىلإ عا املاك ل َعشا

 كلبلبوتعالك اكتم قالطاكتلبإل حلا موب ثعمالو رشد عب برتالد ل انهض دعب عانض دالورفصاللو موال
 كربالى ل ليتعلا عدد نازي بعل البل اريل فيلل ادم ميل اني ةمانلا ألي كاان دادس بالو
 نكورلاو هّيلَعَهِإَلَصءاَض ىَدْلا انهَوْثداظ ها كودا اذان نيومسا فقس لوقن ع َفلَعوط فاه ماطو يصب داش

 | شرير ةانينرملاانهذ ىلا مَصلاناييو هتاف نبال امواله ازا ابا ةماهل وم



 نل اوَضلا هيداز ليتر كاني ال اللهب ى دنا اوسدؤتو ءاحاز ناس الادصرغصلا اهلل اميهج طلاق نأ
 و يلا: لب انس جينس رغما فض

 هلفلا كك هلئفاتد دانس ناثدالا هنيرفص مالضالا اني سَودكلاذ مفيدود ايفل لائتست كل زرم أ 1

 | عرج حو نكواءزاة حان ىللهتل ا لوفغترملا ةجاث ىف نوكيا ولازع هلل اثمل انْ لَعْش ادع فارع
 ًارزهت عفدتسلال ١انميدن اكةشد ناكل كلذ صلو لاذ نلعاش []سسش الون نه انتم الد لاظيبخلادنأ
 ا أك زكام ولهتنا ةييهزكضجنلازمدال اكد نمأعل لاول لسا لو“َو ل اضف هئسافرهفابولاأ
 جيلا ذكتلا «دذ نفاس عر ةشثل لاهم ازعذازحنبننحئوتحت لام 1
 لاف لاف بح عع وفل ازبازع هيا زيلع اك ةدتخمتسبال مؤ زل قال ادسحمئاوةريطاكقلخافأ
 اًعيسنكير اًئشاهلسترل ناس د قادت اهتد دش نادك ون اهننّوه نا اهلمحت .اهَع ةريطلااتالَعسادكعوبا
 فهمت لكيلا وللا ا مسج دمجر , ييضعجتمل ب 31
 اناقتك شاؤ مندا غلاتي تابع ازعل اكرر
 اذاَردِنْنل ث دجداذا ةّينخ ةمن نام : ااَهلَم لع ِندَحَنِداضلالاَ كي غإفلا اًءيصلانوتقدانهف

 واط الج لايران لمس ادع نان م نبامصاضُي نعد د نصر مدح ازعتع اكن كد تدضأ

 | هَكَمْشادِص ف َصنِْشال نعل اك متعلم لهما في اهبرضاز عضو اهعفب مح
 | هلَعوداْسلا لاف كو لاهجنانيز ف عاضأ0 اعد راحل افاد ادع شال وتلا رح

 | هلهام فحتسرلاهيوفل دي حاشا[ نمل ايدل نم هلب اا زعاو جرين اموت رشاليحرال قارات |

 قيالاقم بونكلالو ءاندكواملالو: نلوح الور ضان ليجاسي لوقا !؟نهرش رات ع لاةدرمي ةلوجلادأ
 لي روصال) لاعدَسل ار ةقهشل الاخ قسافلا نم ة مجال اغ حرم ةن غي ل إلع قداسلا ل انموهضسأ

 الاكل ءاطبالد اقل ادار نبل اوما صش الونسو لاه كيو ل ايت [رءةبنهل الاي ذل [ًيسءافولا كاع

 ىذببامتد تيب يدل ةلتلا ءالاخانوشال اوائل ماسلا ةعم اجب ميد ءادرل اها ءانملادوبعلو
 نَمييلول انعم هسْعةنملا |كك لجبال فرخ انتل اثم ءاننالاو است ادا (نمانكه ثيل اذه
 ىاهذيلسالداعرت قرعا انف ىاوه ىلهقلّاخا ل افارمسِ إن لَعْش ادع ان انبكك شن ال امٍبَمسْن شوب

 ١ تيوتلادموزلا تايب ىانشيظالف اعز ادظ نكاد امزنتزغاانفانكم لئنال تدلع ادع ون لاشأ
 ظ لاعِالَسِل مَعَ كتي نانيكلاد:لملن فرديا: سدلو صم هل الدي دم اف «قاغيتس وقل ذ عنا اَنْ

 لكلا غمز مومو لىوهلاملاو امثال جني زدات ويف لاوةراعتسال ليتل هيَس دم عمماوم نفد الع

 فلهتاوجو ونة مذ نوتساامقاوافوتساامىاومداّشا تان عوسن ولي ىلاّصل اح ىاْومزَجِوَرَءْس امج لوب |

 ة ىو اححالساىوهب ئمزكنال كلذ ىوعدلاءذط نعت ِلَعَس ادعوا ءاهنفى اهسٍبنسي كل ذ عمو ظ

 قفين باوَصلافباَبْسالابآلا ءاش الاعب ناله اواي ملام ءافد

 اًيسؤْهبامقفو عمل هلااَوءاْوَهَو هِضِسَع هاا هن اطيستلا
 ْ ذل هناطسْش|َيمةَتلا لَو هماؤسةباصاهمإلم خف |
 اذكهواروففَم هِنِذَواَروَكْسَم ه سل ناب كلذ ' ْ

 عزت فاغال اءهمانتاتاكلا اذه فيل خانلاج

 ١ اعط لاَ هئاهسةبامالَق مولان
 ١ رتاهماعتو ثايالازم انهتبامّتضرالاءن اوم انام ثول لياوبارخامماطناَر نر اسْلَعَو كلذ

 | اذني انالآا للشاب ذ طخ ةمانرنتساخلائباؤ واسس اول ابا جازي سكر اباك_

 .-.هيسيع
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 يس بد هضورمضا توتا طاوس نط لات وول ليا

 قشاءيازضو مول[ ضر نق فيس قا أوأ أب 2 يى اىح نعد لجش ا ظعاوم عننا
 ددكوؤ هركداكرت نمد هل اوه سن لف نيت شم فر كدنرئامو ءارقل قوملا ازا زمرشعس ل اوم
 درلول انبدحا نسا زبد ع نم ]كد نمزتكتودازالاب هثالخل لنكلاخ اذافاكر دنس مثدائسالاو دم
 نعاَمْ لور اًماكوهّدجىلا هني ءاطن دج نش اًهرووسن بر نرفعجو لكو ول |رىسوم قع

 نيهْيباىلاه'ثنب نادل النمنم اكد نم فكم ةيرعانلوتب هتك نع فكم اع إطبع دع

 ]رك ْنَعَوةمسلا طفل, انتل ادع ابتدى دائانستلا تح ار لع فكي جر شادن لكركذ

 قات وسو نبدا و راطعل اون قو دكلا امئاط نب دحام نيش او اكسولجان يطعني ليعم
 انكو هع زعانرع 2 دعس كدر دنمسامللفانب بن هعزعرب ءولحام ىورام انلكم تضول | كررل اذا ولا

 رباك ادننَو باكا ءازحارباس ذره ران نلض كلذ عدن انج ءانلوعبزفكد يان ع يمر الك دداذلك

 انيعدبل اوه وحكة نسم داردانسالا كلن م اكو ىلا ناونعلابهيل ماك ة حان دانس صف ناوم يم
 داذجالا و ابال او اناف لح منهب اند مهفاطاو ماعلا هم[ داماس ا باكل ادآزحا عج هلع نيفطصا
 ريقلالولمملا ءاغ انهن ]صخن امر دانسالا عت َعَتداَطْبض لهس او نصح نّوكيل كل نرخ ىلا هنشينوف نع

 , انكهداهسانممءانالا ءانسا لباد ةانكم دال اون انام ماسالا رماد داق يملأ ا

 تدل لح ءامسالاب نيد انما ءاهغتس لم 5 روديكلا أناوو مم ن !كنمَو كال نك اهدعبامددادجال اءانسإطاو م مّ ١

 هّسابَراَدخإذهساواسْيمظعا انوكيل لكك ذو ةيكويرزكد نود نيصاخ ناويكذ امدروبمثءأث ءالاقرئكتلا |

 أ هنعيش وضم دانساخ هضم لفن ]5 قدما َّ 1 1 5 كم او قفولا| |

 | نايف لليأو هلمللكل لبحان مع ٍنازعنإ ازتوحيزااوهس نعي بوق صرع مور النت نينا ل ا

 اوقع اًهتاه نهرب اعمل ل يزب وقت عر اشكل لزعريلول انياهسال ان ادع نب

 صوب ايكلا د ايذ انني هربا ىلبو ةنعدابرل ا: توري رع مويادك|بل لها تمر ىلاو هجين

 عاد هام حما ج اكتر مادع ىلإز نهرب لأ 000 اانا غرم |

 ا دفاناخيدل ايبا نيمزبا ليأو ةنعوننعنازعداقتلا» .ح هنعميازعكلالا جايز ارغأ
 لجن ع هعُنع هيولحاْمناينْس نهرب ملا ءاو هنع مان ني تنرط نعل اسف نزع انهصن !::ءرافصأ رع ا

 ةلطهزعم ممن سام ارعرافصلاضديلولازبافوكلاد يف ادَصْن فرب لاو هع نانسن بز نع ةركلا 1

 نت داجزعليزن بوتس رعي ص هولا قائلا صار لل أودت ةئالازقدثب واو ح هّنع ان

 كلاراوب 6 هنعز اهمال اطر دعا نع دؤل انتل شانك 0 را لاو هئيونع 71

 نيمربإ أو هنعدجاز عع مز ازهلا رمت دايؤ نرخ ااا هلت عن لاك نال ةيلحن معا ا 1
 لو لاا عج هاساوةاطسدن نا الط“ و هنعيوارمواوم 1

 تو يرلانكذ ذات ناقن طلو بارو نيلكتل ناد «نعوملا د عرعيل :



 داو هعاسول از عون نعدع نع هوباذياص نيدنحا ىف لو هنو دابانمتل نعزكو ل انباء ونام ع
 نيوليجان باد 8 هنهوبهزبازماعَج يحل ا كد مس نم دبلو ازباو م زا وه فاني ذه دما

 ىسصنا# نابل اهب ايبا هنخف عزك ابايع يحج || هنع هْنب|رمعِلَع
 باسهطمن قع ندا 1 هس امزح ماء دهس نعي ىَسنعر لول انا ءؤبلكرّمشال اودع نية ن دعا ى ا
 | دعي عل ول ناز ,هونازالهن دا ىلأو سايل دم نعد سلول انباو هوا مالكا هَِلَعَدعِلا

 ١ رز ,ىلعو ليز نضزدا ىو هني |زعَمرَم دايز ن لمن ,لعاوشل ادبز نلردا لوهْن

 ْ .زباوتل اهمشالادمك نه ادع نجدد ىلإ اة امهذع «َنارِعمْزَعهبولحام مالاً ءاضرل ايحالم

 له اظملا: ,عديولْخ ا لاله ضررا يو هلخداط نبدا زوم ذك نهانا وعش زع

 كينيا ْنلأو هنجوك نبن اف نج ]ممم ربه نع هؤبا راع نما ىلأو هع نان يخوع

 طع ةلادي ؤربع بءانسا ىلا ومص ديلول يوننان طنا قراني ذابادعتل ارو از
 | انني من يضم ادازعن اظل ادخال اورئاَعْس 1 شالو: وحل هكاَعَش اساْوَلَص نينسؤول ريما
 ْ اهدهيمراهنمرملج, قع هنا :اءر فج مان عرب اهم ن ةراغ نجوسؤم نب ليز عدل انن ىلا غو دزففارلاغ نير عع

 | نوتجيبه او از نو اننا وسو« ننس انعوعا ان/قهنىدمجاو
 أ نيج نمرشلاه ن رنه زعم زجر دددازبدكازبن يكل انليرق فاني ل بنعما يأ و اهنعنب حل انني اذ
 | ىهنعؤكن ناونس نعونعز,ل ع نع ير َعكولل انوا نلضمسا لاو هنعمعزنيلمقفل انعنانم

 ى هنعرحي ناؤفصو نائسئيقهبنح باز رِلصد معنويا فوك جم [زمولا دع لبن حمل ا
 ١ | بتباوتيعز لسنا لاو ةضرتعتان نيازع هيا زعل ارَعهَجارعهيوا جام وكلا حار نلمس: الا

 | لك ّضريزع نب إ ع هع جرا نب نعد ومس نلوم اهل || ضفل ان ,ليُلا لأ وم: عدي نم منعزكولا
 | دوب للا نع نعت وتم اركذ ذلذقفل از يملا لاو هانماضنل نلِسماَيلْسَل اع ني نمحرلا
 1 | هلو هنحدمازشارجن كيبل زيثمانتمنععدحل |ىؤكل رفمجز,قيعن مت مدل راشلا اهلنا
 | اة منيمد لل | نيؤنول ابن نين ياض نيم نعد نقيبول از اذوكتل لشي ليما
 ٍ 0 اا تنوير رز
 ١ عموم |رع هسا هيوايجامم هئانن نع صا نع رج وو وبل تو رصو درعا 1

 ىويشلار شن ل مساع ءاودامو عن ةّسا لاو >9 هع ٍضيرط ندع رع ان نيوز عزم ناولغن نبل اع

 أ ني قتإنلا سديم ءؤبانيعانببؤبا لأ و وسارع هذع لاله نيدح عدس عاملا نوكتلا
 ' | دمي وقلاوتهئبازعلارمدافسلا ردي ااا مدا ذكلا وشما انت ل أو هلع نيكتم
 | اهنبادكيبرع أو هنم مب قريب حاد حسن عويلولازباو ءؤناوضلا ون بوبا ىليأو هنجو لا وجع

 | نع اكول [,انْرْول !ميزب اك : 0 ا ا

 يهشلإع هاد نذل نيذحانيزمتلاو أ ادنراشب ىلا هنع نانس نبين ع هيبانعؤرلل نع ذ ام ادعلا

 ا | لاو ذئع دانس ندم وسبا وجم اشد 010

 ١ | نط ع ضاعذازلا ابيك ماو هنع دانس نه عوني عن ازعرافّصلازعديلول ازيا مكن راكب

 ا | مس يشر اورم/ وبا |ن يدا ف وو عمْن/س امل ازعداؤصن انعيرول ا/لعدزال انعنرك ل بأو هع هسا

 | داخل املسالو اكن ىف ملا ومن نهج اناوكم ىف وكوهو طا همحر ل هْنم هئلئلارض هونازيعانبك ىو 8

 نب ةلمث لل لدلاالعن نم اووي مامن اكنيعارربكم 000



 18 ليلا لأ رو نول قالا ولالا و[ 7 : ىو 70 00 |
 ظ 1 ظ ل 00 00 ٍ 0 3 لا 7 31 رانا

 ا 000 "نأ: 0 8 ١

 ا 0 2

 000-00 انعدم نعل ولا نئاو دورا هلخاث فا زيوبو#"
 نق ن عر الب انبةباسر هلع ع هود[ ]عمم اننا أوراد يَسهلخ ان فارسا هج 3

 را علف اهسان ئعىبازب ع نع َن ال لكر اضنال اسالك نْرراج 01 هنعتل

 هنبازع 2مل ازع هعزرع هبوأم ايو دبل ادب بر اج وعن لصف [عتسنإ اني شادصت بغار

 ٍكمْرَج م ىلأوةنعزملس نيساثلا [عرضنل ازعنيشمن از عوسع نبعد عسر ع دوباحارج لىلأو هنهمنْن

 نينا ةرادعبرعذل اربكل وبمن لصنع هوا نير نع ىلأو هنع شا ازعلعس زعم ؤبا لهل شن
 يدان مح اووصنبة عود حس نتديلول زبد نت ونا سافل انج لل رع هنعىاذل ار فج ىلا زعوبنعنبانع
 نيرفعح ىل]و هنعمئاط نمهرانعدعيع هؤيازو ندع نفح ىو هنَعدسازعقرل نعاس

 نعهوبان ]نزيد جا ادن, ل كج تاور ردم هي داو امس ماودي

 مالَتلرلَع نمو ارم لعن مثلا در فره ن هيزبوج للأو اهنعويعدانب اع لبن بوقت ن عدس

 هّسادئعن دكر عنب رجوع اَرِعلْعَس ْنَعديلول انباعهوبامل اوهَيلَعْس [لَصَش الوُسر ةائودع

 انعم ذو ني ساما لزعراْمَصل عر امل اًيدحاول ادع نعوُيَس نارعوتال كل ارامل ان نسمح ازعىذرلا

 نَرترعْارءزعرعديوليج اه طءاننالا مائي ثداح ل وة صج ازبال ل اسوا ةمحتل تو
 الياةرختلادلع ننعم نع ولاعب نعم ولجان وغلا ةريغل نبش داح فه قر

 | نفعر نجنعز اردو ا تنسو ةلالدا نببح لو ةنعاَسحمع

 امس ادعي زبر نبل لو هنعنانسْن نع نعوسعز |نةلْعَسْنَعهوباروُصنملاَنَمْدَح لَك هّنع

 نعممَملاو دي اَعِنِلَعَو نيك رعودع آو عرشددانبدكادداطعل اةىرمحل او دعس نعي لول اَنئاَومْوبا

 بوقوى لصلاة لضمه نَعْنَع يع اعوان اود مول !زباوهوداو ح ةتعوهج اودع زيدا

 تابِع افصل اعدم و انا ةؤكإلاف شالبع نيزيرح ناو هنعوسعْرداَهَنَعْمْبرظ ن سحلاءدمز مزن

 هنعيلء ولما انتحل لإ أو هنعاجز عه باز عطزعؤلاو حوت يعن م و

 هنزل عدي واجاْمَو مح هَدِجْرَع ماعلا عاتسجمتاط نهرب قود ناز عدغسز عمور هشاو يت أو

 قلصت ضوزعهناتم ولان ع داباذعتلازعلكونل انالقبسلادائذ نبرتتملا لل أوك ءَدَجْيَعافنازع
 رفيع تانزل علت ْناَنعد لولا اناعرلاّرِنَسحا لاو 1و ديلول اوإ هئيبكو لو قوكومو هللا ةمجرلاثهنع

 همدان ليسا زعذوبتلال ب دهس دنع ولجان ويلا رض ايش نلأو هنعيتجن
 ]ع موبا نك ْيَنَسحلا لاَ هنجوسعنبانعلْعَس نع هؤنا ل اضف نَّىَع نس نكلو ِهْيَع

 نطلب تسلا ىل و نيكل التيرم ءدجنعذ كلا تان لحب مطر عو عح هيبانعفوكلا لعن
 ناازععدافّلازعديلول زارا ذب ناب فورم اذنول التنين سلا ىل إو هْئَعدعس ندم نباوءؤنا
 نيا اىللو هّنع هإَرِعلعْنعئولعل ازاهع نب قزح نراه نبنكسمملا ىلاو هنع اعيجم سام نريهر ا دوندع

 نباَنَعاْعَصلازعنيلولازبإ نوره نيرا ىو هنعىنبعنزازعدتس دى يحل اعل ازبادإتل ابوع
 نعال عرس نَعءورادس اخى ومناذخل العن لهل, نينحملا ىل ب لو هندسي ف كلا دبع نير ظؤل زو ادع
 ايجاد عس ئعييلولازباو موا ىوكلا داهم ننيشحلا ىو هنعمساقل اناني هث ادع عن ادعس نويسوم

 ايمالتلا ملغ لاس نبني انوطسدزد ننيشملا ىو هنعورع نكاد تعطر انجبطتب
 +ةلامهلبجياةنانلاعي كرم ئاذاسنين ينم ىلا هْنَعبع ناز ارب ازعداطملازعهبوايج |

 ىو هنهولدع نإَرعِرعَسْنع هؤباو. مح هنعنانازباّرعبيلو اننادبكسن نش ان ةقانيزذغاشا

 دعيزعهوباونالطل ادق انننينحلا ىو مالم زعشنص هين نجع هيوليج ابتلي نيشحلا



 تق تاره ان انازعدلول اراد ح هموم ندا جرم تايرازم اميرددداندحاةراطملاة جيم او
 لب اننز نؤيد ديس زعديلولازاو ئاذوكك يللا ب شنح ىف هنهويعنبداح
 أ هنعنالعزيد اح عون نرفنجز مت انزلازعدكيزع هؤدإ قوكلارلامنئادالو فارمنح ىو هنع وي

 اقع ح هلم هيبازم بل ازق دز عموبلون لاول انايخ ني صنح لأكل ونورا دحد لام
 دك عونا عح هنعىزغلازعبهبح اب نيشان مهد فان, عش ادع ىلازب دع نيمو نيد ا
 ل مك اد دعس نقد يلوا با دالج ل كك ركع ىلأو هنت ىرتنل انزل اهمال تع نيرسافلا |
 منهو ازازم ديزي بويز مائيجو حاد هس نم هوان نعبد اج أو هن ْيع لازم هيبازع |
 يي ع خد سا 00 م را رو 2
 | ورم ءانل ال نيت رتلالم نينو! بال ل اعلَمش ا]سوتلا سو فك نضل اه ورع نبدانح ىلاك
 | من انمن دانة ع نمئذل ا ادلاخنبدجادسزب ىف ارمني حلا نجا نتن يدجادماح فا زعدووبلا |

 | مثلإئيِلَمِلاظ ٍفاَلَعْرَممَدِصَْم هلبازعتم برفح نيبط نددامج نظناطقل اح نزع هبا نويقلا
 | نرفازعيازموعتتلا اس نيدحا نتعزعمزي ناز قدما ناكدورلاو رم اطن القنب مو ح

 | هلا َكَعْشِليَتلارمراشلا/ يلم لال يناز لمن مم دجْنَم هيبازعت نغم هيبازعتلل انهفازب قع |
 | ىلدمئدازج ل أو هلو طب ثدي كدر ىتدبصَو كظفح يوب لارا اهلظفحاف ةسَوب كيو | عاي ل كام |

 | ةةهاتءؤباد مح هنع هاي مْ هؤها» ح هنعدبزي نب بْوَعْسو اه نمر[ رعدغسزع هؤباونهجبا
 | تنازع زعم وليم انوا يلو ةنعملكوندبع ني ممانب لقت نطيل ديلازع
 | هنيه مال 2 ةذاحا اخ نعني انب ناد ملل نع ناكسم نام ناذس نعنع بلاد اخذب
 | اهيل نول زبانللعن,ةزح ل لك نم هيبازع زمن اماسي دايز دحاذطدلانانح أو
 | قهوداربد سن, نانح ىلإ و وكلا انثى ىلؤمزيعازباوط لاحد ل اهءنعونع ىلازبا مدبب نب بْوقِنع
 ْ قع تال مداذَمل اسد ل ولاا © نائح حى دِتِلإماعبَج قيما دعس ْئعدلولزبا
 | بوفيبرعراذَصل رع لولا رانا المل افانئدلاخ يأ عن نم مَع هبولبجاس» عح نانحزع
 | ىرذع ن ئنروقلازماذتعلانقو حازم «زبارنالقلا دام دل اخ ىلأو هنت عنان عدنزرن
 | طنفانبدذاذ مل له نمرنم فا زبازجبو ب عئبازعع ريح هيما ناوجي عجب دئاخ ىلأ
 | لاَ َحِم وليا يان داذ ل لوك هند اجئازعذ ورم نسال انج جوسيعْنب ندع «ونا
 ١ ةجاللض ان دؤاذ لو ةئَعى دين ارمدْسيْرعؤباليذ ئيدئاذ ىو هْنع ناس َعْرَع هيبازع ظ
 أ دئااةرايكبدئاذ ىل]و ى وموعد طاَسن لة ةضنيكنم نكمل ازغتإ[انع لمس عديلولا ناموا
 | امنازهمنلنيم نع لاص نحن زازلاد ان هلاك نَا ْنعهياَوْؤد نبدا نب

 ١ شالو عمد اذملا ؛لزةييفمقّرلا دا ذاولزنا لاما مالنا هَبَِم تدانضل انجن هللا ةحّرل ان هْنَعمدانب
 | هربفلاو نزل موسع ازمدعتس عدول ابو وكلاداطعلا نام سئ دداذ مل /و للشمس
 | نَا اولاروطنمى لاب ثسدد لحلو دعى ديب اَجعَودَْسْر عون انياب مهلا دداذ ى )و
 | يعزم وبات ح هنع هئلشل »باهر اعلاقجنيدبزبْن عرذ ألك هئعاشولازيوبعئازعدمس
 | نيون مدمس طا نهلا دوا لان شادكع نوبد لوك هنن يزن نب ح الصعد هي

 ' نسوا اظلاومؤبنطءافد لو ىوعب فوه شا حرا ةنهودعن دامني لن عولبعُرب
 | نشادكعن نرتتم ان هلع رفح متلادَصْ حود ىلإ ةنعوينع لاير ْن بوس م دمسأ
 | اضل ةدانذنيىدد أو هنمرفع لايت اضف نزيل يزسحلاءة جنه وكلا ةوزل
 | كيك او هولي انجلكوتلاراوءؤانلسلاننايزلا أو هنعرتعولابانع عنتر ان انعدم

 ا ا ا
 7 اكل راد



 هيو بسب

 ياا
 4 مر 0

 يلمع نرظننسحل اوى ديل ارعفريحازغهونانيغازب ةداذذ لأ و هنعهرازعلع نعمصزب
 دعيزعوبانازهم نب ةعايبتعءاذدام ىرفح ان ئر تعز لحلو هتعزج عدا جزع ماكو بعزل طعما

 دف ايذ نكتار اح انهت مدا [نكذ لأ و هنعمل هضازق نشحن اروع با زع
 نر از عب نردد داب ن بح وجي كلان نايركو ليأو نلمس بدحانعييهرب نيل عز ع د اذمملا
 زبافجانالاس نياضاقنلااتركذ ىلأو هنعنانقبلانعناكس نبا يوصن:ناوفصْ م ]يعم ازبلععتب
 ىمزلا كليك هنع تابقنل نع ناكم نانعوخجن,داوفصزع ايمان بلع نقدح نبع نيو عن عن
 ندم ىرمزلامباَوش هل لاه ةبصل ايذسنكمتنل اع انمالا تمعن مساع انعدشس نع وبا

 هنوينعيلا از عوفل نمد نعمؤباهتوس ندانذ ل لو سل المنحل نط نعام هس
 همانايا اهنا رئز للأو هنع دن بوم حتيمل ضد شيع هوب اهدنشلا تاثرم ني دانذ ىلأو
 || بلاط انبوب نينار عندبذ ىل أ كهْنَعهلْئجِو اع يح ادصن نع نعرغس نعديلولازباوءؤب
 ١ ىدتعدلاخ نوزعنعناولعنبن يكمن ازعمش اد عن هنلا ءازؤجت ايان عد هس نع ليلول انبوب رات ميم
 وجون عز عنيكس نكح انعنإنرل انعدمت عهيبازع وا قيس همن مكعنريدسإ نا ايا ىل أ
 ىرنع ثاثننوريعنجناولعزبن يضم ازععدهلاغدعس عواض مخ امر طن دعس ىل و هنيوامالا
 كاملانعرانَسعديلو اباه تنانعس لأ فهنميديلولانبار وبا فا خباز شاد دنس لأ
 جقلذكلا ادع ئ دنس ليأو ان نيزل عداد طل اناعيَج دعس نس انبدحاو نورعم
 كات ايات انباغاتن نجس لل لو ةنعومشلاورنع زينك نزول انوادف ناز عرس نع هوا
 نداذصلانةيول اذ كلا طانملا جدال طا اءانجن دنس جل أو هْنَعنانس ْيَرخْنعه باز َقَلازَع
 كيلو هنعدنتئعدبنولاباكمؤباننانسداون طرابلس ْلأَو هن شمل زوز نجونبعنبا

 5 )هو هس و

 ندد جرخن اكوا هحرل افهنعرلا ن مام نعوبمعولا ناعما ن يهرب رعدْمَسْرَعهواذوكلا ملضالا

 نمزاغنمالاتعنمساقلازعدنعمْوبافوكداشل زباب نوؤسل لادا نمل ل لو كنانإع
 درع ناس لحل وهيل ن عفاش ئ يق زعل نيدابعنعد تسع ديول نبا ءواوليتل رئيس لىل أو
 ةانانهتب ,امايس لحل لو هنع صن نك ءزعدل اخس اصنع عن حارق ارعرافصل انقر ولنرارحالا

 نط متإلاعلس ناَرانَسلاععينولانبالئل ابوس مل أو هنت يمان امنع نمنع هع طع

 دعيت زارا فبل حلل هنع بن ازعقزعذ اذمفاغمي ندي يداي لوس ىل أو منع نشل

 | ىلعزقوطبعنازغدائسلانعدبلو اناا وعن بفيس أو ةنعاابر سلا زعدارتلازةقربلا نععدال
 ندبذ نبت نرفمجو روت نيدحل نبق نةزجوماذلاؤ دفان نبييش لل وه باعت اهيخا تعط

 يزاد رع ىرهبالاونع نبقي نززملادئعْش ادع يازقلتلا يلع بالطابع نيل ابح

 ترؤسج تدان رمز جنح نداشلازقدبز نيني اّصدقاو نبش نع ىؤعبلا بال هرمي نك
 لاو ةياذإرعك الازم اول ار َصش الوُسرىف لائم َعْننسْولإماَرَعهئان[ننحه ب | زعم

 دااتازموليع ناعم« همددصن باهش أَو باكل افائرلوطب ثمن ركذ قفل تروا

 حلا نحلل و هنتر نذاطنعونَبت دمج نعت! لازعد هك نع مؤ نوحال اكل لام لا ركهنع
 نصيبازعقول انعوداباذعتلانعلكوتل اال اوَلَعَْس الصم الوسَر لوَييير فا نب نانمس ني دخندبتعن

 دينول ايافوكلا ةبايم زير ادئعزرعجا ةبائيسن حانصلا لل | رق هنعمل ادَصِنروبَو نانس ندين |
 1 ع دلال راس نمل

 3 0 ا ا ل ل <عس هر كرلا هل 0١1 <تفس رحل الجمعة دزلاء اند
 ١ "امس ةرثكا كت ضد ابر ا خازن اعياق ضل اب انايحا هاد ع احر ناكدش انشا انكي رعلا »اا طا زنق د

 درفوامخ تاادولعو 7 2 3
 ا 1 جي رسول | حوا رمال  0ىف ار ان اعد .

 ل ل مح مم ياسو ور هو ا 3 تل -

 هبي سنن ءةمستسشتسكسسل

 را اور يبملتالاالا



 هنمبائارهمعنيوتونونبح ندا لع عر اظل وداد عح هضوينع فانازع هيبازمقولازع
 ا ولبعنيارع دسك ن مدلول |راو كابي نييلط ىل لو هنع ها لهزع دباب ني ناؤفس ى ]و
 لإ دان نر ارهدمس نعد يلولانبادءطبادبعن سا ىل أو هنماميج دانس نبق نابت
 ًاريلقفو شاعت ل افهم نكس نير كحل ازيرا زعدافسل اعملوا نيلعدّتالاضاذج رمان ىلأوةنع
 أ نسوا يح نننن ىل أو ةنع هئاشلازولبج ال مناع ىل وأو فوكيرع ةماقج ت شادكص ب
 نانا ىللأو نع جزعتل انف نمنح از, وندم نيام اًعيَج ىويح ا دهس عديلول ازا مؤنإ
 هز ىلا. تحظ وكلا لمني ىتح نبع نرفتجو ح هنم هياكل المع مؤنانابضنلا
 ىدنائيجؤولا نينبعزازمدغتزم ءولاد مح هئمدانسلازعديلولاناضورمع رمل ىلأو هنع
 امن اا, امالا د ىلإ أو نع هبا طصْرَع نعل اون هناثاث مهابلزب نيش لا لاللم نس اعلا ىج|
 ياام دزالا حن ادزم ىل إو هن ييمملو نيد اطعم نرفع ايزل ازيا بتمنبانمد يونا
 ضازعزب م ادع ىو هتعاانم اركحن اع بينجز,دحازعراثم نب ئمسازعئيتلالكنب صن متعزع أ
 نت هن ىليأو نع ناز زاقل ائلتزبنسح رعونوم نب نازيمعزعدحح ابل بع نصرا تلاع ونا الا
 أ | هلا ورك ارضيات ادع ى أو هن نخر ينم يلانبازتونغلزعد غتر ءؤناووصبلا شادئه فاني
 | هيعزبزع يازعداقمل نيني مدا يؤكل للا جائايزنتل دبع ىلأو هنهونيمننازعداطشلازع
 || ىودوزثلا امَهِلَعْفْمَج ن َسوُمَو َق داَسلإَول دقو ىلوموطر هللا ل ان ةنعاًعيَجد ال اَوريمعى ل زبارعأ
 ؟| ياوشاهلاريثكوبا فككازتتل ادع ى لو داؤغلا ليتل ةنال اثءدئمركذ اذا تلال سو ناك ان هنمأ
 ل نطادصنب لن نتيلاب عبر منجىذسالاوّسقلا جل ادكع ى أو هتعزم م زعدافسل انعدبنولا
 أ دس/ونىلوسةنال ىذسال امم شا همت ل ف هئع نفصل مان نينسح اج إزاء جوج وكلا ةريزلا
 ؟+:,لين ادع ىليأو هرب نيدمسْو عت إنزل ازعل مب رعد يلولازب! فوكلا وتجنب د سن دع ى أو
 ُدالا د نلهمزعذوكلا شادع فاقع نَعَنانَدلاَو جهنم قّربلازةئدابادمتلازعتول ازباؤح اما
 | زن ر كلا نع طنزلاز ودع ازعدزع ءؤباريشامهاةبتع نري كلادع ى ل ل واسم ناغو اح لا دنع
 له هنن زعونيعزبازمدخس دولنا ويا فحم اءزعن كلادع ىلأو هنعى دلل اني شا وّزرم
 مل وبا ".١ 8.| ةعوعي ابا زههيانعق واع دنس عدا اوني من يدار فمي ارشاد ىو ماكاو شاحد
 07 رب ملل | | تاكا هلجيشادج ىللو ةنحل اطخنبانهونع اهواز هوكي شادبع ىو هنعزفعأ
 ' ٠ لا 1: ظولاناهديول انبات هوبا عماجت دحر شاددع ىللأو هئعؤاهضلازَع ناري تتلانباو دولا
 |١ ههضينداندكازبنيك ماك ا شادكع ىلأو ةئع هكيززيط نع ولجان ب دز ماد لأ وهذع
 مح | دلول ابا زناو عج هنحىنمرالانازمض نانا تعز ايقنت ازيد الادايز ٍنُهَس رمح دعا جدع
 [١ + | ىاضالاد اخ نش ادكع ى أو هنعونمرالا هيوجتز نوسؤمنإلعفاوَعن اح نع زمر يثز داب دحازع
 212 تقدبلول نب انزشن شادكع ىلأو هع نائس نيته نع ةيباز ولات داناذمتن رمق
 :لجو انعئريتح ازعءؤبا نانسي ادكع ىجل لو هنعوينع ف ازبا دوج نبناوفصّرعِ بْن بوعي
 .| | ادع ىلأواريغزتلاظسينز منا امان اظراشلا هْلَعَو داّصل ادنمركذ ىَنلاوُطَو شا اءحرل اف ضوبمعيلا
 0 :نالأ | | نشارك ىلإومضداحندانجتحنانس بمنحه دابانعتلا زيت ابالانض نب
 | بلل 57 | نصاب شاد عزاز ادع لارج دكار صنع هنا عرجذدانب دعا ن نيت ارساقلا
 ' هو الإ“ ' ..لأ | نصوح انبازعهقنقرماخنبانعدوزتسناونبلاتل اغيل طادكع أو هنت اهنمالا ما
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 فل انوه :ادكع ل أو هئعوضلار شا نيمار اَسلازعديلول اباد مح هنعهيباز عل كنع و! 0 9

 لهن ديب مط زع ب وايجانتزكو انام حهنيهناط بر انع سنس يواإت شا 0
 ىوككلرانضال مسالا بنمؤملادبع ل لو هنمرنؤل صون دعني زعد منعوا لم اككايضني شادبعأ '

 نوانتملا دعوه ماوخاومَو برومو همي ل ا هنعرسهكق ازعز يكتم نكح ازع تانزلازعدشتي زم هوبا 4 ل
 10 ان اياه قل رعد رع دنوأ م امديم نبل ادع ىلأو ىدانمحل اسانللل اي. تي 2

 :اونانلا تعداد يامال انا ندالاءانؤدرنولةيكتشاعدأ 0

 ازمه نع هوبا قوكل الو حال رع: كلمل ادكع لأ و ةنعقنجبلا ب3 نعل اضفنبارعْش ايزل ان عدغس رع
 نودْرمهنَعَي :روباسنل لرسول يعن نر حاول ادع كلو امرت فرامل اًنهْنَعِْكَسِمْنَ كح اع

 لواز اكواد ل اثهئعزتمل انيكش مزيكا زعنانزلاعدْعَسِنَع :عهوبانهعان دان ندع لحل أولا
 دعْن شادع نى لىهنعىدنال ادايزنبةعدمج د ازعتعْنَجءاغنباّر عر وسو اقف الاس ادع ليلو

 م هنهفعنبداهنعريع يان ازعنانبهيحافوسع نارام يحل اَدْعَسْنَعدلولانباوهود) ول ا

 0 لول انشادّسع لأ وهنوهفعنبذانعونح لازازعهتزمان نادعد هز مناديل

 داطيلابو بعنيزه دحأول ادكعدالذ نيزيمع رنمع لول اضفنب عود عز ازعراطلاز زعدتوايجاماصولا

 هنعشل نديعل اربع نجوس عز ن مْعَْعْن يح ادع ْنعْومِإْس ننارحج نع هبت نين تلعن هىدؤباسننلا
 رحال ازاب رجم زال ادائز نيتعرمجاِبازعذ اًيهَصل رع هساَرَعدَد نبداء ارياسن انبءاظع ىب لو

 و مح ةتعرلاذْي تعز عون ازماءيَج ىو اد دعس نعديلو ازباوءوداالثلا نيذدنبالعلا لإ و هع” |
 ىوكلا عازل لس مَع وبا» عج هنعوج نيداوفص رصف ابهَسلانعور يح اكرعَس نع دلولانباوةوبا| ١ هي 0 2

 نكوبا باس نبالملا ىلأو ةنعدالتلادى ان ةنيازعونيعزيازعر اصل ازعدبلول ازباد مح هئعرل ان يقيعزعأ| رع كا
 ىدنهيلنزبل اعتزل زعراقملا:ةدبوليجام زج زيلع يطأ و هنهزفع ني نانازهانتولارعونيعنبازعدمس ١5 عاب ل ل ُ

 هْمصِتإِلازعداطتلازقديلو لانا ابسانلم ىلاو هنمَرازعم منَ وايجائ شاد هابتلع ىلا | < ل 0
 ناذوكل بت نليجبن لع ىل إو هنعوي نيناوفصر تاي اعِْسَْعوْ مل يمانع ىل )و :
 هيانعطثعهدليجان لالي: ىللو هذ تفلازكس نكح اشادكتيف رعت زعل انازعدبولا 0 00 1
 نبا حس مثلا امهر فج نىسومهيخارعهنجكدوبل ا طعن قرمل ازعراآلغعلازعموه ارفمجن لع لاك 2 0 34
 د انتاج اقلاع ورتب لشق ودمر زج اه ةدمت داق ازتمبلولا 1 5 10 1

 ةنعافستلازعد يول ازيارطس اول ان انحن ّللع لحل أو دائسالا انهن َعباكيج كوس نحيل ان رشم | 0 0
 نهب بايو نزع ال لو ةنموتعنبازعدتسزعموباك الع ىلإ و هع باتخم ازعدغيرعمؤباو

 هن هير وليجام نال ننلم يأ ةنعدإا نامي هش 03 نصر اوبو ماعم 5 0 0

 نعؤباززملادبحن لع ىل لو هنقكح اتت تزمايب ويح اَ دنس ديو لازباتءادبو مرت لع ىل لو 0“ 1 0
 دغيعهوباذوكلا طانح |ممالاةنطضت لم ىلاو هّنسراقز ئسارعش ادكعزبةحْنعهباَرعة ريل ازعدمسا 2| 0
 سَ اردن داداه اطيم ىو ةطداح تن ينعناع ا 6 1 5 1

 نعنع هوبا تلال ءاسرل لحانموطس اول ل ضفل نع ا !و ىدزالاةرغل ايازاوهدشاة حد ل امهنع 0 ّ ْ را

 0 ادد 2 ا لأ“

 م

0 00 0 1 
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 ان: كيم زم هيا جل فزع امه ب دانز ندجارط نع ىلإ هنَم هيلع ة ربل ان هام
 تَيءاَرْمَبْرَم ءوباو َح ءئموساذل وضع ان: نضع أطل اع هوب اميز اوهال ار انزهمن لع

 :ءنيزلم ىلاو هن وزعت ساثملانمدانصلانمديلولانئاو حح ىمهْنحإزعرانزههن ممر ازعاعبم
 رنهراتوبعرب رعد نكدلول ازبار ءؤبازمتل انزع ىل و هنعاشولازهوسبطن يتنكر عسْنَع وب

 طكبلانبامث يوزع ىو هنعل اضن نلمح نبدا زعدشس نعد اطعل اجتنبة عن دباوطاب اهلا
 لانا دعك نع هؤبادااذ يبايرع ىللو هنعذإ ارخل ايدك ازع هنازعفول از ذابادعتل ازَع
 هنبهفعزب دان غريب نرقَجَْع تايزلازعدامل ازعدبولبجابيولحما هش با يرمع أو ةنعنيكتمنب
 دي نيل ءاطخ نم لاو هنعويع ىفانبارعني كح توديع نبا زعدخيرعمؤبا هنذازيزنع ىلإ و
 نرنع ليلو هنَعنيضح ار دداذ نيون ناوفصن عودعْ 3من عوحي ند اب 3ع نع هيبازعرذددانب
 اطيب ارز نزع ىل لو ةنع هريغو نانس نقيم هايف ازعدْعَسْنَعديلول باو مؤباوسامل لري
 كهل منعدم ادلع نبةعْرَع ير ارَع هؤباد مح ةنعوجي نيناوفصوريتعى لا نازعديزين بويع
 | لاوهْض اضن مر مامن 3ع عنب ابهصلازغ هي ازَعموباَو ح هنعمزبنرطحنب ن شح انتداب
 | دوطمنعب |: ىنيع ىلوتهنهز فعند انجز تو دب ٍترفصص نعت انزل عدس ْنَع ذب نالظقبل لف ولحما نارمع
 ىلوهذوكوهد ع انؤباهنيكو شل اف هنهر شنب داطن عري نرفجْرَعت إيل اع اْغَسل انسديلول ازبإ

 ناازغنانسزب شادن مرنم ادبَعْب هرانعوْب ع فازبازعدبزي نبوي رع امَصل ارعديلولا نبا انثّدحَم
 رحال طخ ادايخر تان اثيدر اذا لاف روُصنم لانى اذا ادع يلادذع ككل اًةروفسي لا
 ةونضلزبا نخل صل اني ادع ب لالط نانعن لهل انيق عن يدان عم ؤبازبءانيئنبع وأو هيلارظناف
 | دلع اخد ابق دجحل ابل زم لعن ش ادعي وندعوم هوهاهلا ادع نونيع ىو ذنع
 ٍنادَصلِإذ محند ايز ندر دونز دع ىل)و هنعشادكعنبذنَع تانزلازعداطل ازعطكوتلازبالشلا
 | يزن بوتس مرافَسلامديلولازباساقلا نصنع ىلبأ و هنوفعنبداطن غن انس نبق ين عهيباوبؤعْرع
 أ ةلاضف ليو هنأ اوني جبزم عيز نبا زو يعن ازمدعسنعمؤبار يهز ازبثانغ لو دنهوين ناؤتنهزع

 تل ةيانلضفلا ملأ هني انعنابا عدو لازباد ح هنع نب زعودعنبازهدفس بابان
 | كوالا نازانث نضفلا لو هنوني بان نينرش عقل انعوذابادعتل ازميطكوتم انباع ؤبافوكلا
 | نلطع هنع هييلقنب وج نلوم اعد انتل اسد ادبم نيدساولادّص للان عار كذ ل زل اذ
 | ريش نضيع تايلر عدس مؤ فوكلا نابل راسل وابن كانلا لارض نيلضفلا ملأ وراشلا هيلع
 | نيناوفص مى ديت ازعرافسل ازعديلول انبافوككاىدإرمل ارو ءالازشم نلنيمنلا ل لو هنمرفع داع
 ىل أو هنعو



 دا رد مدلل مارا زل: لم“ را
 : 2 . ل جل ماج َ

 وعز ضل ازرع ازعد اها عدول ناز مملس نيسافلا ىلأو هنع ن انس نبقي نع هكبانع قبلا
 دا زاكءوباوجينينالا ليلو هنم ناهس ناس نبتون ازعموبا ورع ساقل  ىلل أو هنع
 ى هنتر َْع ءوباذ انسهلااهيؤدرك أو هنع امي شاط يمرر اقوطدعن ازعاج رح ادعس نع

 كلام ىللو ةتعإل اضف نعرلاغ نين نعول عنيارمدمَسْرم هوبا ىواث يصل ادا ةموعس ني لك ملأ |

 ايم ابهَصلاَو بز نب بومِعَتو م اط نمار اول اصاب يذل او دس ْنتديلولازاومؤا وسعي لابد 9-6
 ليغ ل لوةنعايبجريلددا نيدماوداطسل ازمديلولازباكءؤا مشل نازمعْن ىين داب تع لل أو هنع يي
 و مح هنعمل مداخّىبر اهب نبع كعزارلانانح يزين تس نان عديلول ايا ئالسانم 2

 هنو كط كارت قنكلا ال اةتاكدل يلا ينعمانبتم ل أو دنع تال ازعدشش عمو يي
 ةيكاابتت لن لع انجن بع (ىل لو هئعونبطربازعداطتل نصدْيلولازباعنز لشمال ع لَو 2
 دةتافدلانيدحناي نفك اعدالا غنج نع لل أو هنا ْنعداؤتلازَسىدهلازعدشسْن عدو 0

 نين لاو هنغ ةتبازرقرت ابدع رنات اديلول اواو زر نانحئ يدع لحلو ةتق تكلا كناانتلا
 قويحامدْمسْنعديلولازباوءؤياحازلادبز بال ابازبنيش نبع إو ةذعديلولانباواطل انسحاب
 زبزن عليم بداطرع هياكل اروبا كح نبتع لللأو هنعاًعبج زد ددانبدخاو تدع
 بئديلوثازاو .ؤياولح الطوب عل أو هنو عازباثعيمز ن بوتس دال ز عديل ولانباو ع هع
 دلاغبآ م ىلأو هئماتيجونعفازاينناوغسْاَميج نام نههزاوىشلازغدانسلازةدنولابا | | تيت < د مح ةنعهئلنازعهؤ!انارعبدع ل أو هنه تاغرس تؤم وج نبتاوفصْ تانغ يحلو

 هففخرع نعمة نيازعدو نم نيافرشلا للام ظفا دع ندا نبع (ىل أى هنعراطصل انعديلولازنا بلا 5-0
 4 لمع هؤباو مح هنن وكلا عنب منعته وايام نائس بدع لأ ح فرغف وهو هنا ذم لاذ --
 نبيع يب بكلاَو ىنانتلاونايدل لعل فلكل اا ءاننترل ال هلئانسبك[يف نائسنبتع لله هنعا ع |: 0
 مل | شلااعنتامهن ناضل عيدا نهرا عكر للبس ئةم وكلا شادجح لا 06

 و «كباذ اهلا اياد نبت ىو هنعولبعنيانعدمس ئمديلولا نباو هوبا ىرشال عيل ثيل هس
 ناي نرش ادن يتع نلإو نانمتل اثب عوض شملان هنعريدمد ابدا حلا ءدهس عديل زب
 زافطقع لاو هع يزل ناوءؤبارل ازفعنبذع ممل لوك ه نع قوبلازةعداباذعتن زقتتازإ
 دئلولازباو هو لموبحن لع ندع” ) و دنع عنربنيازعتانزل ازع اًميَج يحل او دعس زعدبلول ازبادمؤياؤيصلا

 كلهم هيازودودانبدحا#ننيشحلاوءزباد عح ةئمداطملازعميوليجايو مح دالنلالوتلاراو
 | ىلجتااذفعنب تع حل لو هتحن انس نبق يخوت باز عط ننام ارغمج نيدايذ ندا ماذقل لف ايو غنرع
 مح هند ْعسِرع هنو ضع ادن ْسِعن دعو نضر ع فازبازع هساٌنَعَق ار عع هيوايجام
 ةنعافج اومسانبدواهزعةربلازمرتدذ ابدا دع ءوباوعبل اضل نىتع لولو ةنعرافشنازديلولازباو
 ئمدنعىدابازتسالايماقلانبّدبع ليو ةنعونع لاب ازع هت نيمان ناد سول غفل ادع لو
 مهطهيبازع طق هربا نينا للمال حاس ىومبل النفل ايمساثلا نبع لو ةطسا تود
 إني ع ل أوهنهيح نيمماط نعول ازعمئاط نهرا نَعو مسن عدوي دل زبد ىو هنع نايثعب
 نالجوتنلا لس نبزع حل لهيب ازهدوسسم نب نوقمجْنع يمل أشلرتلطل /والادوُعص نارا
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 7 1 ام موعمم | ءدجرع هازع سابع ل نيدحأ ندم بع نيدح 1-01 1
 . يي ع [ويامناتارتع ىللودنع نان يتعنع فانه شل انعراطمل ازمهبوابجائدونمن نع ىلإو
 2 2 | | كلش ب نمة زعانف دان دحلان اكل ديل انبتع ىلأو هنعاًعيَجدانلاةنلشلا
 <. <> ”| | نيتيندهوبلكلابوقص ندم ىلإ و هنع زوما مركز نعونسع نةهنْنَقدْمَسْوَع وباع لوي نمد

 ىدمي < (.١ مككر نإ ىلاودل ادن هن ىف اك باكنج كلك شالح هنص انسانا اوونلكلا ماطع
 ©. | نضنيثمارتمزولهنزمون دخان مزعراطسلاز هوبا سنين اؤم ىلا وهنع ةثلئل از هيوليجا
 هنا, ن واهم امج ربحا دعس نمد بلول باك وباداذ ب ةدعنس لل |وهنيعئاهل بوقت نع
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 جي +. |. | نضءواعوتلادللاحنعمس ىلإو هنعلش ن ندم نغعؤيم ازمه ؤباومرلازةدصنب ة دعس ىلا
 | "1 *:ى| | هنادوتلانالادّجن ممم هنال افيَوْشاةحّرل امنع نابازمت#نيداثل ارمني ار جوده نب ازعدمس

 0 2 | | لاظدطلاسساا ل رادار تلال قد اصلان لاش راشاباوكرهبلش نقى نه رعوف ند
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 ثبازوو م ازمزكوملا نافدانصم لل |7 كلل الص ممم تالي امكان نبال انني ل امس
 نب نعد نةديلول باو وباسم نينمؤل ايم ل ماض ىرانضال ديزي يبعصم ىلل لو ةنَمداتل زم
 ُثِاْمَتلاثهنم ىدكلاثسشاالا نازي حز عييهزباز ف سوي و عو اببثلا نام نرمي زمركم زلم زم وندع
 مندي >ج ..| | ديولاناتدوبا معن ةيوش مل أو كيداركدتناذلاوتاسد تباشر ل نينؤلاوباؤلمتسالال
 يي د | | اًعَجْهِرماَءدسْرءدلولازاوءؤبايدالاباوكيكملبججب كيف ككاع وضل اوهدلا راع ة وعم ىو هنع د: © | | ثعروتمرهويمزاوعدغتعءؤاعؤشرةيونش لاو ةنعداذتلازقدوفاناو مح هنقدغتزع
 ىربح از اوناذلاجيؤشنب ةريسمنبةموعمىلل لو هنعابونملاَو وين ناوؤفصْرع يزين بوق
 | كيمنيازعرالمل امواج ىوكلا لإ ل هجن مماثلا ىلا ةموم“ َْل أو هذعر كانت تز هونبعئب اع
 هنهنالا بلع نبكلاننعدارتل انتو دع نازعد فسم . وهال اذويحْن فور عم ىل لو هنعدإ از
 قاَلاوتوطو شاعت لاذ دنهومل نجوي دان ميتلازةودعنباز عد زم ؤباردخ للا لأو
 ىهنهماعنيازّعر وسن باو ديلولازباو هوب اعرصبلاةعنيلملا ىل لو لعن دذاذ هلنمذازب وكيل
 كرم ىلإو هنع نازل نمنانلارطج نب دايذ نبذه وليجانو لكل ازادالخ نيرمعم ىلا
 باف وكلا محاصيل ضفلا ل كه نمر ندا نمل اظف قزح ان قونبع نب انه رز رعبا
 نيه اعدام انت ءؤبارنبجنبدذنم ل لو هنع نافس نبق ْنَع هساز عة زرع لش نبازعدينولا
 | ديل ادَبدع نمدحازبق حرا رع هموليج ان وكلا عدّسالا مذا زيوصنم ]وك ه نع ةوزملانبازع
 | نضراطملادل اخ نرزب زج همل تينا نعز انهما عدمنعمؤب قبل اروصنم ىمل |و هنع هرئيعني يسم
 عنرناو ديد حن لع زيو دببة عميان ءؤجا جر ضوء نيدوصم ىلع[ وهيا زعز تيتا روصنم نبع
 | قيرت «لخان عز نزعت سوم لأ و هنقدازتل زوبع عدا ازع هؤجارانسلال اهنا أو ةنعاًيج
 | تكبرغبلا ليلك هنموندعن ارانب ل ضنل از قدم نعديفولازاوءؤناطج | مدظلاب تؤم ىو هنع هبا
 | © عبدا دانهمئ نومب ىلل أو ةئعدانذ يئس ايمن بوق عدافَسلانعدمول ايار
 ا ق هنعن كال اء ايران بنس |زعوهجنءد بهن مئىزاوشالاوحى إعلام ند نرغج عسا عداطعلا

 ٍ طجنازقديولازباىداؤلادان ىو ةنمد نصي ىيجن تم ئسدانلا رديف لانابؤسيرتلا ىلا
 | نعد اناذمتلازيكوتما نكي نينو يكل حاس دنس ني ناين (ىل لقت انس نبت بارعة ارع
 | هبا نعم بص د يلولا ىلإ وو هن جزبدس نع يفصل تبان نعد انس ية عزع هازل

 |ْنَعةيِلاَرَمدعَسْن َحدِولانباقوباورضل اه بهو نبه اضلو هنعراذحلا نيني
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 لاؤضايجرينعازباوكحل ان: لمزعوندع نزع ى رماد ئمديلو اناةءواكه رماه باو
 ىلا انءئي مام ليلو, نوكلاىلاداذشب نلوجيريب كلا عايبن شى ىومزؤباهثبكو لاحد
 حهنع ل يؤس نونغلازيوبعلاَو نر نبنسحلاَو دقن بوح نعاَميَج ويحل اء دعس نعد يلول انا هال
 ىل| و هن هبا مْزَعموبا اشم اِلئانقرلا.داغرساب ملأ و ةنعاتيبير كازو هئلشل ازع باو ١
 ديولازبا لعل ليا نيجي ىليأ و هنع ى دلع ىلا عَسْوَعديلول ازا ءؤداعؤسبل رول نسا
 هلا دنع ه نبا زعل نع ونوايجام ن العد انيوحيى ]و هنتر فعن نائارثل اشف نعني رع الع
 ىلإ و هئهزفعتبناازعهثلشل اموات ذرالا نانسح نجي ىل أو نمل اد شون سلينا هللا
 ديزي ننيشحل اع نيون ان اربع نيوتسؤمنعذوكل امدّسال اهلل ادع ىلانب ق عنكم ابا كلل ادانع نيو
 دشن عي دَجانع نالقلاز ب انبركعا |تنالَع بلاط فناني ]عيرعن يتبع نش ادكعنحي ليو ةثع
 ديلولانباعدتالا مشن بيشس نيبوتمي لل أو هتيم نعجن تل اصر َعماله ىن ومنازل
 مصزبب وقس ل و وكمل وموهّوشاهحّرل اهتز مع بداط نعش َنرغصْر عايز اعلم نان

 هناي هزب ب بؤقعي حل لو هنسوينعيلازبازعيبزينببؤتسئتدغسع ؤباو حح هئعةثلشلاز عكار
 مهيارهمسرع هؤباعرطاطلا مهران سوي ىل لو ةنعيدددازادحاوراطعلاو ىو اود غتر اباد
 اه نزع نعى دبل انعدخ عمو ابقي نب زد خاموقمس بف سؤي ىلل أو هلع نانسي عزعيشاط ن
 ”ةوباراغن وسال اد اذوكل ولشلا ىفريسل اعل ايداع نوب حل لو نينيطف ناكل المح ل نهنع
 يكبر كم اع تالا زعدعسنعهؤيإ لجل اسوق يدوب ىل) و ُهْنَعد طع تكل اهنَعد ال انعقول انَع
 ةوبايا ل لو هنتريثعي انقر نب ناوفصْر ع هاش نيه انعدامل ازَع وبا رساظئازعالا نا ىل أو هْنَع
 ىلاو ىدعز ممر هتال انوش ارجو مهند ارت اع تانزل اع صريمح جون اباذإ ما مفاعُن هر
 بارع ملول !رمادث امس لا نيركبىلا ل ]ون زعونع لان اوكهماْرَحَفَول اعد هبوليمج ويب ىل

 تالا ز عدس ن عفط اع نسال ابنيلكد ىرضجب ادب سماع نيكيىلا ىل لو قينو زل انضف نيد ان“ نابا
 نمعنيمرب ان نيتحل الكون ازا بوليجانب تلاع ناجل ابحاس همام لا ى لو انهنعمصالازع
 ندهن عذوكلاو ثلا عنبجْرَعَمَرعهموابجام نونكلل ادا وكلا رننمانبدائذدور اجا ىلا ل لو هتعديسا

 ءاذومبا ىلا ىلإ ةيبازجي لعن هوليجان لا اَلَمجْي يسوع حان رز داب ير جيلا لأ و هنت نانس
 هوبا هيجان ينيجتلا لأ و هنعرافَسلانعديلولان او مح هنعدعتزعديلولا ناد هؤباشادتعنيبنل
 (: ةويعزب عدس نعهؤباعدقلارسحبابلا يأ و هنعاط اذ اش نع هوينلازبازعمكحن ةيؤعن نع دعس نع
 هنعلنيتنل اب 3من عونولازعمشاط يمر ار عيعسْنَعهؤباىلاقلادانيد نب اذ ةزح لا طلو هنعانتولا
 دوسخ رس قونو مين ثن اكد راد نال. امى هنو لشن ىنن موطن موُهَو هيمصاب لوكمد لاحد لاث

 الن مَملَعْْمَح نبوتسومَو ل جٍنرصعَجَو لعن جَو نيس ازرع ةالا زعتر لول ل دع ةطموُه و مامو

 هتصْرَعهولْحام لارا مركمنررل السر جيذ خلا :ى أوو اهنم دحاو تر لَع تصف نكل ةوثكد بلا قرط
 كح انتسإلازعدعسرع هوبا الا عتفاولا ىو أو هنعيشاط فانيلا دع نع وكلاَل ع نَدحَْع
 يدي ازعطعزعف اداره جن دانز نيدحادوعالا ابركذ لا ىطأ و ةئعطائد نحل زيكتس نع
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 يي كلديرميملا'لهراذإ لم !باهلر اول مل ل 1ئ:ل مع ]جوَتلا هيو ف ىر نم السَس لا أو دنع
 ليم إلي ازغيؤتس ىلا اهاللوجنيدس وعود طعن ادْسَس فا زعزلاطل اطل زي ازرع

 نر اوس ب وع رجح يجعل ديوي : هدوججتل --2٠-
 أو هنميشاط ميزي زمدمت نع وبا نان ع اهنادعلا ىلأو هلؤطب يع نائمِلَمشلَسش
 لازعيشتزم وبا وكل ثصكوا ىليأ و هنمريعو ان ازَعهيبازعقولازهدْمسْرَع ءؤب)ارنلا هادبع ىف
 نزل! مونعنإزعرشتزع ءؤباعداضالا عمدا ىلإ و هنعدانر ال مز شادصز مز يكس نكمل ازغ

 لاذ هنهونبع ينفعني نمد نم هوب |طصلا وشل نيد مل ابا.ىليأ و هنهرتثم ندا زعالالضغ
 :قمزعىولدل اةعزبةرجعوشلا ةوغل اني ثداحافومؤيفل الا لل لو باك لَوةَمث فوك رعوطو للارجد
 ىلا ىليأو هم باند نائعدتلازغ تالا نورنا زغهطادد وهلا ىليأو هنعنانسئب عم هيب
 نباىرتمتي ارشاط ىلا ىجل أو هنعدارت از عده زَص دمَمنَم ءوبا مط: ىو يول انس نير ضنح انما دالو
 2 ىليعزبازعاميَب ىو اودغسْعءوبا اه ل يمعما ماجا لبو نع قرش انتيعداباذعتل ازضجقونلا
 تاكلين مولانا ماش |َلصشال ور اؤاج نيل ادوهبل اسونعلا ىو عيشه نري
 .هياعقولا شاديعن يدا نلمْملئاس نمللذ هبشا اند عنرالا حراوجا ءنطاضوتٌن عدي ايانرجا لانا
 | نيا اع ادع نتح ازعداؤفن اع هلبجزب از يل انش انيق نسمح ام هبا قوبل اعلم َلكوَع
 ْ هالوؤونسسو ماكنا اًميلَمدواَذ ننس ثدَح لل أو ماتا هلا اولَس بلاط ايل عنيزستا» 5
 1 ديزني ا دعنمجبتونغلا نإ رع نيوسوم مز وكلا ادعى اني دع ضو اهَدلا تاذعال اد وتل اباوسوْفظْظىاعت

 أ دايز يدك ذؤل باو: لالخ لو لشلاامِلَحآِنَرمَج دال ع هبا ريرلانب ن1 قولا
 | رتفازقن ورز باننمركحلاب اشم يتم و رعب سائلا راسل ابدَجاعهيبازَع ليز ع نادل نسَجنمأ
 | ىللكلوطب ب رميا كوز معمل ةربلاريعاششلجياف لعن هثادني نقدي دبع ندخازقرزتتأت
 | دنت رماطنجوملازعماط نمل ص دعَسنديلول ابا ءؤبا زل مخلل نسوا اياضق
 داطزع هيام هدا نم انزع هنال الع نتمؤل] ادد لأ و الهمجي عربي دع
 يدا نكس نولمضد انس ال ا اذه سال اثكآ طلِهو شارل امم لَعْس ار ص نارك هركذ نمو دعنإ |
 رثَذ بنمأي هنعىدددىنيمئبداخوتلامناو نمعنداط ليسا نيم رباون مع د اجا
 كالا اندم ىليأ لانت شالح ءدانساة نكس لهل ل3 طارت تس اط مضت اطلاعي عشم
 نير انازترن اهيل اشادص لاند لأ وف دوه يدع نع ىركملل ارعش ادي نيني اديضللا
 | كيا دينملاو ح هنع قيئاَودْنَسْس دلو لاناَهئازَعَد هَدَصلازَدَبلاو ح هند نع هيبا

 لعن دحازَعش ادن نيل او ح هنا بوي ةجرع هيبارعدواذ نيد نعش ادع
 2! دنلاو ح ةْنمِبوعيْ عع دانسالا اذهب جز دانبدكا ىليأ و هع دابادمتلانععزاؤلا|
 | نينيتحاةديفلاد هاذ ني دحا (ىليأو هنَعىرفوزيلا نائتس نينيَح اني ير فش فارع اميَجْشا يعن
 . ىليأو هنو منب قم دكان اه طسْن دع ندد أو هيام اذئ داب هن عادم
 | نعتبر ازغت لكن وادص ني دحا ادي نزيك ار ديلا ذداؤزممدضاع ذل واديعزب دج نيدحا
 دنَع كدا ءاجنمو نير اظملا هْبب|ر بوحي نب ْن د ْخجإْوَع امج ىف زل ابعت ىولعلا

 | عيون لع غرد اذهل: ذهب ادام هْنَع كدا ةلج مو دارت ازَع] جند جاْوَعدانسالا اهب ءادد

 انوعزرزتما ىو هضمي ادن بحماة ينل اريل ندع نيج ى و هنَعدملا
 ترانا الث, نيس ايد انئترتلاوبزل ابله ن لع ندع نيدحا هئافتسمو بكرت دخلا دال
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 |ن[زقديجل ننس اوناد ح هبازعدلول انبازعنودبعنيدهاوش السم نيمار دسلا» خح هنعأ
 نودع نيرا انس ندع نتسحلا أو هع ىدهلااويكعنب ةيوعسو عن دْجاْرعداعَصلازعديلولا
 دايز نيس انه ميكن ود بعنبدْحاَو ادع نيل اَءدبملاَو حح هْنَعدَْجِنسعرابال بلاط بلا
 أ ديلولازبازعمرلكن وئابع نيدحاك ادع نيش اد ادْسَس نحل ىلل كه نعدنم يؤول
 |هنعةعنوخاعراطتلازقديلولانباك ح ةنعدابابازعديتولانبنعدتجانباو حخ هنَعهيبازع
 ابيزبتملا ىو هنع شادن نيشلاو نود نبدا ىفوزنلا نايتس ننيسحماطادكعولا ل لو
 و م هْنَعبوقعَب نقب ْنَمدِساسالاهنهبدايز ند ْيَح اأو هنكب وتعين بقت انالا ذهبت
 نيقمئدناننالا هب ءاور ناذا نَلْئدفلنَع وكذا لجْرس هْمعىاملالابلاظيلانعن بع ندعا
 دارتلاَعيارَملمرَع ساما ا ءنهب ءافر دارت اع هكذا ةلمج نمت نسر وباسل اهب نعطْنَع بوعي

 اال اذهب ماؤد امة نرخ للك وكذا ةلجّْسوهْنع نبا نعد ولو ةنبانعبملا ادع: دنس لأ
 ى اًميَس انين د حاْرَعدانسالا اذهب هاذراماعمدارسل اود ِْعَس ننس ازَعوكْذ امة جنو محا ْنَعهنع
 د هللادبصننيئادشلا» حح هنَعِبْوقيْن عاتانالا ذهب ءاذد شاه نين لع لولا

 نادحازعشادينع ننّيشح ار غمَج نى عملاوهنع ىوبطل طعواعلا زجر ح اع نازَعملكنو دبع رجا

 نيضلاشاد/ئى ارَع نودبع ندم اَد غل ليوْعلءاحْيَلَع ىو هنع رمل زدنا زوين يدع
 | ٍفاَروتإل ابدا نلَعْنَعَن و دبع ندحا ىرطاطل ان سحاَرَلَع ىل لو هنن وزقلا نابيش ن لعن ١
 عطر ةزاجاءهئماًمانس ندد بعنبد حاز اضف نيس انبّلع ]و هع دينك عندما
 نزعشادؤلارانزفمَلَع أو هيانعدودسلازمدينلاه وباب يح ابلع أو هئعرتلا
 تقوط ميس امل ازعتجمن داع ملكر د دذ نبدا نحن بة بو دعس نع انب لع ديبار حا زتلع
 ىواعلا ةزْمجِنْنسحلارَعْماكدو'دبعنيدمعاو ادم نيم اَءرِسلا ناذاسنلَْعَتلا لَو
 دوتلا» مح نعبر طنز حين سحا» مح هن رؤب الفلا نق نتمني لعن عقر اوبتما
 دع كيو هنعهيارإنغاؤنشلا ندجاندعادبَع فازعع حل اعولعلا مسالا نبدّح ل نستحا ةيعوجا

 هْنع كيهنَنبد حبها دنع غعوسؤل اقواعل اخ نرفمحي امل اِاْرَع هيولوقزب رع دانسالا ١اذهبيعلازب ظ

 رو بة يعطنج ىاوعم لكن ودبعن جاو اصيح اكد لاَ شالات دعاني دع ىو ظ
 حهنءاقبجردددازبدخا زوين بةعئمدلولازبازعديج انبات .ح هتمردودا نيرا زعنائفسنب
 ملكدددبعزبدعاوش ادع نيش اءدفملاو مح هْئَعَباْرعْويْنَدَعْنِدَحاعْضادْئِعْ نَحءاَءأ

 ااهنيبزيس ارت ع ىو نعزي دانبدّحارعاَمْبس فوزان انب كى زلعلا زج زسحانَعأ
 مظتنوبعنيد مل شاديئحْن نيكل اَءديفلادائشلازستح ابدع ىلع أو هن برقي ندع نعدانسالا
 داثمالااهبءاذدام عيد اع ركذانةلجْيةدْنع ديو انازعديجفانبا» [ح ميادين ع
 |امهنع نبدا نعد انس الا انهن مارا لعَس نيس او دارس نع ذامهل مج نمو لع نيدرجإ ع هنع

 أ دينعلا وباب ن نيا نلعنبتع ل لو هنعةبدصلانيينل اديلول انيس ابدع لأ و اًعيم
 انةلجزسدنع هنبازعدالطل اع نبع ندا عشا دبع نتي ابو عنك عنب ْىللأو هنع
 ْ امداوسلا دست نيني انَعهاو داما حْنسدوْسِكعَرِإرَعهْنعد انسالا اذهب هاؤراموسيعن |رعوكذ

 نتعئمدنانالا» ذهب اطل يبدع لو اَيَباْنَحْندَحانَعهْنَعدانسالا اذهب هاذد ١
 ندع لطدانلا هاج جن 3ع ْيِدَحاْرعدَيِج فاباكهلاديبع نيش اَو عح هْنَعبوَمَي |
 3 ىانزلا# ندا اع اْرَعْشا يع نين اَو مح هنعهيولوتنائَعديفل لويلكل وقس |
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 عش ا مس

 لاو ةلاهلثون شم عبس نس ةلالتل لمد دم ةهوكل لاب داهم ااو امان هيد ااَهئافنصُم

 دعا اذ نلضفلمدمَسَدراْفَصلارَمدلول نبارك وْدَصل نقيل ص ةقيوممنب املان يسوم

 لَو ى يح ادعس مزح ابق هم ناره نود شل ازقرشل ازخلاد ع ندوب ىلأَ هنع قع نب

 هلا[ نيام ن هل اركع نبع ضف فزع ادع نينتحل او مح هنت ى ديل انعطعنعئولملاةزمح

 ند لعراجنال لال ىلا لاك هْنَعىدِيِمل اَمْزازيلاّدب نفح ةجبرسامعل ادام اب فك الطلان

 دغاوزل انتم! كنب ءادسال ا تر ادازب |« هرعت هن لمن اهل اص شم رانش ا ُهَحَّرلاام هنع نو بع
 ا ركدنزخ ب اكل ا اذه نم غارملل هلا قفو تحد لاف مثهلْسازءث نحن اذخانذلاب لصالح اسوا هبا مرا

 | ”مثاننل راسلت لمسلم ادح كلذ يضل نفصل اولوأمالا ءذيط ةياذر ىلإ واهيل رطل

 | | كلؤاُيِمْمِلَول وصال اءثانّصلاٌءْنْصْىل اًررطل سال مج ثدرز ادت. ضل ارخائف لات نمط شم كد نعا

 ْنَمَر لادم نسخه دازا مص اسوحَت وشل بإبلاذفؤلومل ال ماؤنلاو دكت لولب يش
 و باكل ةماَخف يكداندداانرخا اذه د هللا همت همالك هنا ةعيبتلاثسزهف باك فس انوكت

 ه.اثال اند اني ضد ف نود كدة ازاي ىفازل !باثك مد همايْبو كل لتكلل نئليلجب انيزغشلا
 00 0 0|عداسلالتاهمماجر هن زمدنم غيفدتو همأمتىلا اغلي /

 بقل اول الما اج دمئههظعارالل مزثكاو أ
252001001 

 ةخاامحو ءافمل هاند ف ءددذو / /

 َنَبِطلا ل او هت هالو إن م[مخ

 َعإَلَصَونرماَظلا
 ,”يسس# |

 | وسيم 1/

 ملا كا اقل ما
 | ءافش أ ءافش ءداثبا:8نكاكانر وكباذانس اعز ُعدداَ هدايا امْثِضواَو َقوخاكتاوبثيفو

 || هيفيؤكد شرى رب ءدانائيانل نوكي ءاذممعما:شل نوطف هداك يارزل ةاحت  لهجوىع موحل

 ًءاظَع ءانتاكدمخملااود هذائئارغدلاأطباا' رْهشمثهئفلاعتىفو هدادا ءاباسولمجتت
 اسافر ةعاذراصهذد ء.دائسناكلودل ةدهاذئرصةدضدذف هدائراّشاوج

 ءدالت سنا اذا هزات ث ندادهئالععج



 يسن

 7 ا |
- 

 ما |

 : ا فلل ظ 1

 بالي زهنو تشان 0
 0 ليلا سرب ةلوقاميمأ

 ديويزوارنإل بهجت 3

 211110 اننا ها جيا 0
 ١ ب 5 انة لاش الانةيلكم يضاشمااوا ةمكن هيام لال 4

 ع انا يراجوتسا اجا رتل ابدل

 هيجل 00 اان اة وساو إلا

 15 باسل لوطا مدل ابشن
 زلنإ نطل يضلل أ بانا

 كك :
 - 0 0-لا

 سلا عماني 0 ١
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